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... skal ikke

KIm Hjerrild fra Alternativet 
vil ikke bygge på Amager 
Fælled. Det er hverken godt 
for Københavns udvikling 
eller klimaet, mener han.

skal...

Jonas Bjørn Jensen fra Social-
demokratiet vil gerne bygge 
på Amager Fælled. Det er 
både godt for Københavns 
udvikling og klimaet, mener 
han. 

Lukket hjem

De brune værtshuse som 
Café Haraldsborg står 
bagerst i køen, når der skal 
åbnes op. Men for mange af 
stamgæsterne er værtshuset 
som et andet hjem. 

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

Din lokale gulvmand 
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

Din tanDlæge på islanDs Brygge

Kigkurren 8G, 1. sal, København S
+45 32 57 75 44 · islandsbrygge@tandlaegen.dk · tandlaegen.dk/islandsbrygge 

Skal du sælge på Bryggen  
- Så brug din lokale  
Estate-ejendomsmægler

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
2300 København S
Telefon 3321 0004
Email 2301@estate.dk

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

– Jeg har engang tatoveret en dillermand
Jan "Lobo" Sørensen har netop flyttet sin tatovørsalon fra Indre By til Egilsgade, hvor han er klar 
på at tatovere det meste af kroppen. Bare ikke hænder og ansigt. side 12

Foto: Ricardo Ramirez
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lærken yngler. Det mener 
Amager Fælled Venner er 
ulovligt, og derfor meldte 
borgergruppen By & Havn 
til politiet, som derefter 
sendte anklagen videre til 
Miljøstyrelsen, som er myn-
dighed på området.

Almindelige drager
Men det gik ikke, som 
Amager Fælleds Venner 
havde håbet på. Miljøsty-
relsen mener ikke, at der 
er noget fordækt ved disse 
tiltag. Styrelsen henviser 
blandt andet til, at drager af 

rovfuglesilhuetter er almin-
delige i private køkkenha-
ver, og at der er masser af 
egnede ynglelokaliteter for 
lærken uden for byggefel-
tet, hvorfor fuglebestanden 
ikke tager skade af at blive 
jaget væk fra byggefeltet. 

Paddedrab 
Heller ikke anklagen om, 
at den fredede stor vandsa-
lamander skulle have mødt 
deres endeligt på grund af 
udlagte køreplader og tung 
transport bed på Miljøsty-
relsen, der var forbi byg-

gefeltet i starten af marts 
og vurderede, at der ikke 
var sket individdrab på stor 
vandsalamander, hvilket 
ville have været i strid med 
artsfredningsbekendtgø-
relse §10.

Frikendelsen glæder Er-
ling Thygesen, der er di-
rektør for By & Havn. Han 
skriver således i en presse-
meddelelse:

– Vi har forståelse for, at 
der er delte meninger om 
opførelsen af Fælledby, og 
vi ser mest de fremførte 
klager og politianmeldelser 
som et forsøg på at fremme 

en bestemt dagsorden. 
Vi har i planlægningen 
af Fælledby været meget 
grundige i arbejdet med 
at beskytte naturen bedst 
muligt, og det glæder os 
meget, at alle myndigheder 
nu også har vurderet, at vi 
gør det rigtige. Vi er i fuld 
gang med at etablere de 
afværgeforanstaltninger, 
som skal beskytte dyrelivet 
i området, og håber på, at 
afvisningen af disse anmel-
delser vil være med til at 
vise, at vi gør alt for at tilgå 
dette område på den bedst 
mulige måde. Jeg vil derfor 
også gerne opfordre til, at 
det bliver på den baggrund, 
vi fremover kan debattere 
udviklingen af Fælledby, for 
det gør vi selvfølgelig me-
get gerne.

Mindre begejstret for 
afgørelsen er Amager Fæl-
leds Venner, der under-
streger, at arbejdet med at 
udfordre byggeprojektet ad 
juridiske veje fortsætter.

– Beslutningen kommer 
bag på os. Beskyttelsen af 
byens dyr er ikke god nok. 
Vi er gået den juridiske vej og 
fortsætter vores kamp med 
at forsøge at finde de steder, 
hvor vi mener, at der sker 
overtrædelser, siger Steffen 
Rasmussen, talsperson og 
formand for Amager Fælleds 
Venner, til Berlingske.
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Fælledby frikendt for skader på naturen
Myndighederne afviser anklager om lovbrud på byggefeltet på Amager Fælled

Miljøstyrelsen vurde-
rer ikke, at der er sket 
individdrab på stor 
vandsalamander under 
det indledende byggear-
bejde.

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Rainer Theuer
redaktion@bryggebladet.dk

By & Havn overtræder in-
gen love i forbindelse med 
de forberende arbejde, der 
bliver udført på byggefeltet 
på Amager Fælled i disse 
dage. Det konkluderer Mil-
jøstyrelsen og Københavns 
Kommune og fejer dermed 

anklagerne fra Amager 
Fælleds Venner af bordet. 

By & Havn gik i februar 
i gang med at forberede 
byggeriet af den nye bydel 
Fælledby på Amager Fæl-
led. I den forbindelse blev 
der sat hegn op omkring 
byggefeltet, der blev opsat 
rager af rovfuglesilhuetter, 
og ansatte gik med hunde i 
snor på området, hvor sang-

Lange udsigter til ny bryggebro
Der blev ikke igangsat nogen undersøgelse af den længe ventede broforbindelse mellem Islands Brygge og 
Enghave Brygge ved overførselssagen. Det er tvivlsomt, om en bro kan blive klar, til sydhavnsmetroen åbner i 2023

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Henning Larsen 
Architects
redaktion@bryggebladet.dk

Den planlagte forbindelse 
mellem Enghave Brygge og 
Islands Brygge – en Brygge-
Brygge-bro – er fortsat kun 
en vision. Broforbindelsen 
var eller på forhandlings-
bordet ved overførselssa-
gen, hvor de overskydende 
budgetmidler for 2021 skul-
le udmøntes, og hvor poli-
tikerne havde mulighed for 
at sætte en forundersøgelse 
af forbindelsen i gang. Men 
det blev ikke til mere end 
en hensigtserklæring om at 
‘kigge på’ en mulig fremti-
dig bro. 

Længerebro
Bryggebroen blev overha-
let inden om af et andet og 
langt mere omfangsrigt 
broprojekt i den nordlige 
ende af havnen. Her satte 
budgetpartierne penge af til 
at undersøge mulighederne 
for at bygge en bro fra Nor-
dre Tolbod til Refshaleøen. 
Denne forbindelse over hav-

nen er en del af udvidelsen 
af cykelruten ‘Havneringen’ 
og er beskrevet i både Kom-
muneplanen 2019 og i Cy-
kelredegørelsen 2019. 

Hvor meget broen mellem 
Nordre Toldbod og Refsha-
leøen kommer til at koste er 
endnu uvist og en af de ting, 
forundersøgelsen skal af-
dække frem mod budgetfor-
handlingerne i 2023, hvor 
politikerne skal beslutte, 
om den skal bygges. Men 
broen vil blive længere end 
de eksisterende cykel- og 
gangbroer, da havnen på 
denne strækningen er bre-
dere, og sejlskibe, større 
skibe og andre aktiviteter i 
havnen skal være de samme 
som i dag. Så det er rimeligt 
at antage, at prisen også bli-
ver højere. 

Der er heller ikke regnet 
på prisen for en mulig bro 
mellem Islands Brygge og 
Enghave Brygge, men både 
længden og placeringen af 
broen minder om den kom-
mende bro mellem Tegl-
holmen og Amager Fælled, 
som er anslået til mellem 
144 millioner kroner og 178 
millioner kroner. 

Broforbindelsen mellem Islands Brygge og 
Enghave Brygge er skrevet ind i lokalpla-
nen for begge områder og fremgår også 

af diverse visualiseringer af området. Men 
der er endnu ikke påbegyndt noget egent-

ligt planlægningsarbejde på projektet.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: By & Havn
redaktion@bryggebladet.dk

Set på landsplan er der 
ikke noget særligt ved Lær-
kesletten på Amager Fæl-
led. Men inden for Køben-
havns kommunegrænse er 
området unikt, og byggeriet 
af Fælledby vil føre til tab 
eller tilbagegang af blandt 
andet rådyr og lærker i 
kommunen. Det fremgår af 
et nyt forskningsnotat.

Det syv sider lange notat 
er udarbejdet af forskere fra 
Københavns Universitet og 
Aalborg Universitet og er 
lavet på bestilling fra Dan-
marks Naturfredningsfor-
ening, der er en aktiv part 
i kampen imod byggepla-
nerne på Amager Fælled. 
Og konklusionen er klar. 
De arter, der lever på Lær-
kesletten nu, kommer ikke 
til at bo der, efter der er op-
ført 2000 nye boliger. Det 
giver næsten sig selv. Men 
forskerne understreger 
samtidig, at selvom de fleste 
af de arter, der lever på Lær-
kesletten, også findes andre 
steder på Amager Fælled, 
så vil indskrænkelsen af 
deres levearealer med stor 
sandsynlighed betyde, at 
visse arter helt vil forsvinde 

fra Amager Fælled. Her 
peger forskerne konkret 
på særligt rådyret, haren 
og sanglærken som dyr, 
der måske ikke længere vil 
være at finde i området.

Unikt lokalt
Det betyder naturligvis 
ikke, at disse dyr forsvin-
der eller uddør. Set i det 
store billede er naturen på 
Lærkesletten nemlig ingen-
lunde unik.

“Naturen i byggefeltet 
er ikke enestående i et na-
tionalt perspektiv, fordi den 
slags ruderat-natur findes 
mange steder og kan opstå 

relativt hurtigt, når pladsen 
findes”, hedder det i nota-
tet. Der er tale om en lokal 
tilbagegang i naturområ-
der og levesteder inden for 
Københavns kommune-
grænse, hvor naturtypen er 
særegen.

“I Københavns Kom-
mune er byggefeltets natur 
enestående, og byggeriet vil 
føre til tab eller tilbagegang 
af arter, som er sjældne i 
kommunen”.

Det faglige notat ‘Betyd-
ningen af byggeriet af ”Fæl-
ledby” for
biodiversiteten på Amager 
Fælled’ er udgivet af Aarhus 

Universitet, DCE – Nationalt 
Center for
Miljø og Energi og er ud-
arbejdet af Rasmus Ejrnæs 
& Hans Henrik Bruun fra 
henholdsvis Institut for Bio-
science på Aarhus Universi-
tet og Biologisk Institut på 
Københavns Universitet.

NYHEDER

FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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www.bryggebladet.dk 

find os på:

Islands Brygge 25 · 32 54 07 05 
bryggen@toftvin.dk 

Påskeæg eller...
Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere 
drikkevarerne til dit arrangement.
Vi rådgiver gerne om hvad du kan servere, og i hvilke 
mængder.
Vi tager gerne uåbnede flasker retur.
Vores egen chauffør leverer varerne til jer, og vi tager 
gerne uåbnede flasker retur, så du kun skal betale 
efter forbrug.
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet 
fra 35-150 L/time pr. anlæg.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

FEST ?

Islands Brygge 25, 2300 København S
tlf: 32 54 07 05, e-mail: bryggen@toftvin.dk

2 fl. Ch. Cayx Rosé 198,- (Spar 40,-)

Vi har åbent som normalt, og leverer gerne vin
eller Påskeæg ud, gratis på Islands Brygge.
Flot syre, stringent og mineralsk. Lige som det 

skal forventes fra topproducenten Drouhin.

1 flaske klassisk Chablis 169,- (spar 40,-)

 

P
➜

PARKERING
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00) Kr. 762,75 /md.
Døgnparkering (alle dage 0-24) Kr. 1.372,94 /md.
  

Depositum for adgangskort: kr. 625,- 
Indskud: 3 mdr.s forudbetalt leje, der henstår til opsigelse. 

De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra 1.1.2021

Henvendelse: Aps Freden-Invest, Hambros Allé 1,  
2900  Hellerup, tlf. 7070 1704, info@ega-adm.dk

Lokalrådet stiller havemøblerne frem
En lille grøn park er på vej ved Kigkurren. Men allerede nu kan man slå sig 
ned i solen på en håndfuld bænke, som Islands Brygge Lokalråd har klunset 
på vandrehjemmet på Fælleden

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk 

Den ser noget trist og for-
blæst ud den gamle dros-
chegrund ved Kigkurren, 
der har ligget øde hen, si-
den Københavns sidste he-
stedrosche måtte rykke ud 
for et par år siden på grund 
af for mange ubetalte hus-
lejeregninger. Men nu skal 
tomten omdannes til en lille 

grøn plet med plantekas-
ser, værksted og kaffe på 
kanden. I hvert fald hvis det 
står til Islands Brygges Lo-
kalråd, der har fået penge 
fra Amager Vest Lokalud-
valg til at leje grunden de 
næste tre år. 

I den kommende tid skal 
der nedsættes arbejdsgrup-
per, der skal stå for at få de 
forskellige delelementer 
op at køre. Blandt andet til 
at skaffe penge til plante-

kasser, til leje af en contai-
ner, hvor der kan indrettes 
værksted og en ditto, der 
kan fungere som minicafé, 
samt til en toiletvogn.

Konkursbo
Men allerede nu kan man 
tage glæderne på forskud. 
Inden påske blev der nemlig 
sat adskillige borde-bænke-
sæt frem på grunden, så det 
er muligt at slå sig ned med 
en kop medbragt kaffe, når 
forårssolen ind imellem kig-
ger frem. Solstrålehistorien 
kommer dog på en trist bag-
grund, da bænkene stam-
mer fra vandrehjemmet på 
Amager Fælled, der gik kon-
kurs i december 2020. Kon-
kursboet blev forvaltet af By 
& Havn, der bortdonerede 
en del af vandrehjemmets 
inventar efter først til mølle-

princippet. Således kørte 
varevognene videre til Sund-
holm med et par stolestabler, 
efter at borde-bænkesættene 
var stillet på plads på dros-
chegrunden.

det første inventar 
er sat fra på drosche-
grunden, som Amager 
Vest Lokaludvalg har 
lejet i tre år, så der kan 
laves grønne og bru-
gerdrevne aktiviteter.

Forskere: Fælledbyggeri vil føre til tilbagegang 
af arter, som er sjældne i København
Rådyr, harer og sanglærker kan blive en saga blot på Amager Fælled, når 
Fælledby bliver opført. Det konkluderer forskere fra Aalborg Universitet og 
Københavns Universitet

Byggeriet på Fæl-
leden vil betyde, at 

enkelte arter ikke 
længere vil være at 

finde på Amager 
Fælled.

FæLLessKABet 
KigKUrren:

Området skal give mulig-
hed for:

n At danne fællesskaber på 
tværs af alder og møder 
mellem beboere i den 
nye og gamle del af Bryg-
gen.

n At samle og organisere 
brugergrupper og afklare 
behov til et fremtidigt 
Kigkurren-projekt.

n At afprøve bæredyg-
tighed af brugerdrevne 
faciliteter. 

Bryggeboer, der er inte-
resserede i at deltage i 
etablering og drift af det 
nye grønne byrum, kan 
kontakte: spiren@islands-
bryggeslokalraad.dk

Kilde:  
Islands Brygges Lokalråd



4 BRYGGEBLADET   15. April  2021

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Skal Amager Fælled købes 
fri for byggeri? Kan det 
overhovedet lade sig gøre? 
Og hvilke konsekvenser vil-
le det i så fald have? De tre 
grundlæggende spørgsmål 
debatterer to kommunalpo-
litikere, der står på hver sin 
side i kampen om Fælleden. 
Socialdemokratiets Jonas 
Bjørn Jensen mener, at Fæl-
ledby er en god beslutning 
for klimaet og for Køben-
havns udvikling. Kim Hjer-
rild fra Alternativet mener, 
at Fælledby er en forældet 
tilgang til byudvikling og 
den helt forkerte vej gå i for-
hold til klima og natur.

– Hvis man har det grund-
syn, som jeg har, at hver 
eneste krone, vi investerer, 
skal gå til grøn omstilling, 
så vi kan skabe et bæredyg-
tigt og klimavenligt sam-
fund, så er Amager Fælled 
det sidste sted, jeg ville 
starte med at investere den 
krone, siger Kim Hjerrild.

Jonas Bjørn Jensen er dog 
ikke helt enig i, at det er dår-
ligt for klimaet at bygge på 
Fælleden.

– Jeg er glad for, at Kim 
starter med at tale om kli-
maet, for vi kan nok ikke 
gøre noget bedre for klima-
et end at bygge Fælledby. 
Forstået på den måde at 
Fælledby er med til at finan-
siere metroen, som er en 
grøn transportform, siger 
han.

Klima = natur?
Fælledby, der tidligere hed 
Vejlands Kvarter, er nemlig 
med til at finansiere metro-
en, som allerede er blevet 
bygget, med cirka 1,6 mil-
liarder kroner. Så hvis der 
ikke skal bygges på Amager 
Fælled, skal de penge altså 
skaffes et andet sted fra, 
og det er her, Alternativet 
foreslår, at man tager dem 
fra de cirka 15 milliarder 
kroner, som kommunen el-
lers har øremærket til kom-
mende anlægsprojekter.

Til trods for at Jonas 
Bjørn Jensen mener, at Fæl-
ledby er godt for klimaet, så 
accepterer han også, at det 
ikke er det bedste for natu-
ren.

– På klimabundlinjen er 
Fælledby en fantastisk ting, 
på naturbundlinjen, der be-

taler vi en pris. Jeg synes, 
vi har ramt en balance. Vi 
har flyttet byggeriet fra den 
mest artsrige natur, vi fi-
nansierer metroen, og vi får 
25 procent almene boliger, 
siger Jonas Bjørn Jensen.

Også her er de to politi-
kere uenige.

– Grundlæggende bør 
der ikke være nogen mod-
sætning mellem at gøre det 
rigtige klimamæssigt og 
gøre det rigtige i forhold til 
naturen, siger Kim Hjerrild.

Byens børn
De seneste år er der kommet 
cirka 10.000 københavnere 
om året, men den kurve har 
aftaget lidt, så man forven-
ter, at der de kommende år 
vil komme mellem 6.000 og 
9.000 nye københavnere om 
året, hvilket stort set svarer 
til københavnernes børn. 
De to politikere ser dog for-
skelligt på, om den progno-
se er realistisk. Jonas Bjørn 
Jensen mener, at den er det. 
Kim Hjerrild mener, at der 
er en sandsynlighed for, at 
tallet vil falde yderligere. 
Og det spiller selvfølgelig 
ind i, hvor villige de er til 
at bygge nye boliger i kom-
munen.

– Hvis man holder op 
med at bygge i København, 
så udelukker man en stor 
gruppe mennesker fra at bo 
her. Primært københavner-
nes børn. Og selvfølgelig 
skal vi som bystyre sørge 
for, at der er plads til køben-

havnernes egne børn. Alt 
andet vil være uansvarligt, 
siger Jonas Bjørn Jensen.

Kim Hjerrild mener til 
gengæld ikke, at det er 
ønskværdigt, at København 
bliver ved med at vokse.

– Jeg synes, Socialdemo-
kratiet stikker folk blår i øj-
nene, når man siger, vi kan 
bygge os til, at alle vores 
børn kan bo i Københavns 
Kommune. Byen er vokset 
med over 100.000 indbyg-
gere over de sidste 20 år, 
hvilket er en enorm vækst. 
I vores nuværende kommu-
neplan skal vi være yder-
ligere 100.000. Jeg tror, vi 
vågner op til en anderledes 
by, hvis vi skal være 100.000 
mere i København. Det er 
grundlæggende det, der er 
på spil, siger Kim Hjerrild.

– Når Kim siger, at vi stik-
ker folk blår i øjnene ved at 
sige, at vi kan bygge os til, at 
der er plads til vores børn. 
Der vil jeg sige, at Ørestad 
er beviset på det modsatte. 
Det er et billigt kvarter med 
næsten 20 procent almene 
boliger, siger Jonas Bjørn 
Jensen.

– Jeg synes også, at Øre-
stad var en god idé. Det har 
skabt et overskud i vores 
økonomi, som vi alle har 
enorm glæde af i dag. Det 
er en succeshistorie, siger 
Kim Hjerrild og fortsætter:

– Men tiderne er bare i 
den grad i opbrud nu. Både 
klimapolitisk og i forhold 
til biodiversitet, men også 
i forhold til det demografi-

ske. Jeg har en frygt for, at 
det pludselig bliver til en 
flugt fra København. Lige 
nu lever vi af et fødselsover-
skud, men hvis det er bør-
nefamilierne, der flytter ud, 
så har vi lige pludselig ikke 
det fødselsoverskud, siger 
Kim Hjerrild.

Hvad er velfærd?
Københavns Kommune 
har lige nu planlagte an-
lægsprojekter for omkring 

23 milliarder kroner. 15 
milliarder af dem har kom-
munen allerede i kassen, re-
sten forventer man at tjene 
ind over de kommende år. 
På grund af udgiftsloftet 
kan kommunen ikke gå i 
gang med alle projekterne 
på en gang, men må kun 
bruge et bestemt beløb om 
året. Det betyder, kommu-
nen har et større overskud 
om året, end der må bruges 
penge på projekter. Hvilket 
resulterer i, at der er flere 
projekter, der ligger langt 
ude i fremtiden.

– I mellemtiden er der 
formål som at redde Ama-
ger Fælled, der trænger sig 
på og muligvis er mere re-
levant for københavnerne, 
end at vente på et eller an-
det tidspunkt, hvor vi kan 
bruge kassebeholdningen 
igen, siger Kim Hjerrild og 
fortsætter:

– Så det koster altså ikke i 

velfærden at bruge af de 15 
milliarder kroner.

Igen er de to politikere 
uenige.

– Når Kim siger, at det 
ikke kommer til at gå ud 
over velfærden, så kan man 
godt spørge, hvad er vel-
færd? Er den nye skole på 
Islands Brygge et velfærds-
projekt? Er plejehjem og 
daginstitutionerne, der er 
ved at blive bygget på Artil-
lerivej, velfærd? Det er det 
for mig, siger Jonas Bjørn 
Jensen og fortsætter:

– Jeg kan ikke se, hvad 
det er for nogle ting, som vi 
har sat penge af til, som der 
ikke er brug for.

På den anden side mener 
Kim Hjerrild slet ikke, at 
der er nogen af de planlagte 
projekter, der skal droppes.

– I mange år har det været 
sådan, at der indenfor det 
enkelte års driftsoverskud 
har været penge nok til at 
betale for de anlæg, vi har 
besluttet. Og det tror jeg 
også, der vil være i de kom-
mende år. Så finansieringen 
er sikret gennem det løben-
de strukturelle overskud, 
siger han.

#kv21

skal 
Amager 
Fælled 
købes fri?
Alternativet vil købe Amager Fælled fri for byggeri for omkring 1,6 
milliarder kroner fra kommunens kasse for at bevare naturen. Det vil 
Socialdemokratiet ikke, da de penge allerede er øremærket til andre 
projekter, og fordi byggeriet blandt andet er med til at skabe flere 
boliger. Lokalpolitikerne Kim Hjerrild (Alt.) og Jonas Bjørn Jensen (S) 
mødtes på rådhuset for at debattere Amager Fælled 

Jonas Bjørn Jensen 
(s) mener, at det 
er godt for klimaet 
og Københavns ud-
vikling at bygge på 
Amager Fælled.

Kim Hjerrild (Alt.) me-
ner, at det skader kli-
maet og Københavns 
udvikling at bygge på 

Amager Fælled.
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Puljemidler fra spar nord Fonden kan 
komme Bryggeforeninger til gode
Spar Nord Fonden deler ti gange 10.000 kroner ud til Amager-aktører. 
Afdelingsdirektør og mangeårig bryggebo René Egerup Bendtsen håber, 
at Bryggens foreningsliv, erhvervsdrivende og kulturinstitutioner vil gribe 
chancen for at få andel i puljepengene

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Et klatrestativ til et børne-
hus i Malling, et nyt ryt-
megulv til en gymnastik-
forening i Næstved eller en 
hest til en rideklub i Hjal-
lerup. Hver måned støtter 
Spar Nord Fonden forenin-
ger, kulturinstitutioner el-
ler erhvervsdrivende, der 
har brug for et økonomisk 
rygstød. I den kommende 
tid kommer fonden til at stil-
le skarpt på Amager, og det 
kan komme Islands Brygge 
til gode.

– Vi kommer til at lave 
nogle ekstra aktiviteter her 
på Amager. Vi får nogle pul-
jer på ti gange 10.000 kro-
ner fra Spar Nord-fonden, 
som vi kommer til at dele 
ud, forklarer René Egerup 
Bendtsen (51), der er afde-
lingsdirektør i filialen på 
Amagerbrogade, og uddy-
ber:

– Lokalt sammensætter 
vi et bankråd, som beslut-

ter, hvem der skal modtage 
penge fra fonden til lige net-
op deres formål. Bankrådet 
kommer til at bestå af per-
soner, der ikke har noget 
med banken at gøre. Så det 
bliver hverken et krav eller 
en fordel for ansøgerne, om 
de er kunder i banken eller 
har relation til den. Det lo-
kale bankråd kigger derfor 
udelukkende på projektet, 
idéen og formålet, og så er 
deres opgave at fordele pen-
gene på projekter som kom-
mer en masse bryggeboere 
til gavn. 

Han ser meget gerne, at 
bryggeboerne kommer på 
banen, hvis der er noget, de 
kunne bruge en økonomisk 
håndsrækning til.

– Vi vil meget gerne Bryg-
gen, og vi vil meget gerne 
høre, hvis der er foreninger 
på Bryggen, der har brug for 
sponsoraftaler eller økono-
misk støtte fra fonden. Det 
kunne være fodboldklub-
ben, som har brug for nye 
kegler eller net til målene, el-
ler nogle af de små frivillige 

organisationer, der har brug 
for støtte til afviklingen af et 
arrangement.

Pløjemark med 
nærmiljø
Efter mere end ti år som 
bryggebo kender han ef-
terhånden bydelen som sin 
egen baglomme. Men fak-
tisk går hans historie med 
Bryggen endnu længere 
tilbage.

– Min far bowlede her-
ude, dengang der var et 
center, og jeg var med ham 
dernede. Så fik jeg lidt mønt 
at snolde for, men jeg måtte 
ikke gå for langt væk. Det 
var ‘den’ slags område den-
gang, fortæller han med et 
grin og forklarer, hvordan 
det faktisk var lidt af et til-
fælde, at han og hans kære-
ste slog sig ned på Bryggen 
i 2006.

– Vi ville gerne flytte tilba-
ge til byen. På det tidspunkt 
var Ørestad det nye ‘shit’, så 
vi var derude og kigge, men 
det faldt ikke i vores smag. 

Tilfældigvis kørte vi hjem 
via Islands Brygge, hvor vi 
kom forbi en lang kø af men-
nesker, der stod i kø til en 
skurvogn, hvor man kunne 
reservere bolig i noget af 
det byggeri, der var på vej i 
Havnestad på det tidspunkt. 
Vi stoppede op, og fordi min 
kæreste var nyopereret, fik 
vi lov til at komme foran i 
køen. 

Den sydlige del af Islands 
Brygge var et markant an-
derledes område dengang.

– Dengang stoppede byen 
omkring ved Gemini-siloer-
ne. Det eneste nybyggeri, 
der var opført på det tids-
punkt, var kajplads 24. Re-
sten var en pløjemark, og så 
stod der en skurvogn midt i 
det hele med nogle tegnin-
ger. Der var ikke nogen fær-
dige boliger, man kunne se, 
fortæller han og uddyber:

– Det var angstprovo-
kerende at købe bolig i et 
område, der ikke fandtes 
endnu. Man aner jo ikke, 
hvad man køber. Men man 
har nogle drømme og nogle 

idéer. Vi var især draget af 
nærheden til vandet, og vi 
forelskede os i miljøet i den 
gamle bydel med caféer og 
butikker og steder, man 
kunne gå hen, når man ikke 
bare ville sidde i sin lejlig-
hed. Hvis der ikke havde 
været det, og hele området 
havde været nybyggeri, så 
tror jeg ikke, at vi ville have 
slået til. Det betød meget, at 
der var et nærmiljø.

René Egerup Bendtsen 
hører til dem, der betragter 
Islands Brygge som en del 

af Amager og dermed også 
som en del af det lokalom-
råde, han skal favne om fra 
sit kontor på Amagerbro-
gade. Her har han siddet 
siden 2019 som direktør i 
Bank Nordik, indtil banken 
i februar blev opkøbt af Spar 
Nord. Men skiftet gav René 
Egerup Bendtsen endnu 
bedre muligheder for at 
markere sig lokalt.

Læs mere om  
Spar Nord Fonden på  
sparnordfonden.dk/

Nu har 
ejendomsmæglerfirmaet 
Sweet-Homes  
åbnet forretningen på 
Njalsgade 20, 2300 
København S

Kom ind og mød os  
- og hør om vores 
åbningstilbud.

Læs mere på  
sweet-homes.dk eller 
kontakt os på tlf. 2464 0788

Sweet-Homes • Njalsgade 20 • 2300 København S
tlf 2464 0788 • sweet-homes.dk



6 BRYGGEBLADET   15. April  2021#kv21

Mød spidskandidaterne:  
Denne gang med Mia Nyegaard, Radikale Venstre

Kunsten at navigere 
i kompleksitet
Hun mener, at Fælledby havde været mindre grøn, hvis 
ikke Radikale Venstre havde været med i aftalen. Det er 
komplekst og vigtigt at finde den rette balance mellem 
klima og miljø på den ene side og bedre sociale forhold 
på den anden, men hun vil finde den. Mia Nyegaard er 
klar til kommunalvalget som spidskandidat for Radikale 
Venstre

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Inden kommunalvalget for 
fire år siden var Radikale 
Venstre imod planerne om 
at bygge på Amager Fæl-
led. Da det efter valget stod 
klart, at de partier, der var 
imod byggeriet, ikke havde 
flertal, var de til gengæld 
klar til at sadle om.

– Stængerne stod jo, som 
de stod efter valget. Der 
var et flertal for at bygge på 
Amager Fælled, så vi kunne 
vælge mellem at stå uden-
for og råbe eller at gå med 
og lave den bedst mulige 
aftale. Vi valgte det sidste, 
og det står vi ved, siger Mia 
Nyegaard, der er social-
borgmester og spidskandi-
dat for partiet.

Radikale Venstre gik der-
for med i aftalen om det, 
der nu hedder Fælledby, og 
de var ifølge Mia Nyegaard 
med til at gøre aftalen mere 
grøn ved blandt andet at sør-
ge for, at bebyggelsen var 
på et mindre areal, og ved 
at have flere grønne krav til 
bygningerne. Hun har in-
gen planer om at springe fra 
aftalen, hvis der med radi-
kale mandater kan komme 
et flertal, der ikke ønsker at 
bygge på Fælleden efter val-
get. Gælden til By & Havn 
for at bygge metroen skal 
betales, og hun har ikke 
hørt nogen bedre løsnin-
ger end Fælledby. Men hun 
medgiver, at det ikke altid 
er sjovt at arve tidligere po-
litikeres beslutninger.

– Det er da også træls, at 
vi skal eksekvere på beslut-
ninger, som folk har beslut-
tet for mange år siden, men 
hvis vi ikke gør det, så kan 
man jo ikke regne med poli-
tiske aftaler. Vi skal selvføl-
gelig også lytte til ny viden, 

og dengang de besluttede, 
at der skulle bygges på 
Amager Fælled, havde de jo 
ikke den samme bevidsthed 
om biodiversitet og unik na-
tur, som vi har i dag, siger 
hun og fortsætter:

– Det er en kompleks sag. 
Hvis det kun handlede om 
at gøre det grønne, så var 
det jo en nem beslutning, 
men det handler også om 

ordentlighed, nye, bære-
dygtige og forholdsvis bil-
lige boliger og byudvikling.

Enhedslisten og Alterna-
tivet, der ikke er med i afta-
len om Fælledby, har i flere 
omgange foreslået at ‘købe 

Fælleden fri’. Københavns 
Kommune har omkring 15 
milliarder på kontoen – der 
dog er øremærket til en 
lang række projekter – som 
de to partier mener, at man 
skal tage de cirka 1,6 milli-
arder, som kommunen skyl-
der By & Havn, fra. Det er 
Mia Nyegaard dog ikke helt 
med på.

– Hvis man vil tage pen-
gene fra kassen, så skal vi jo 
droppe nogle andre projek-
ter, som vi har planlagt. Det 
kan være sager, som har 
været del af et politisk for-
lig, så hvilke politikere skal 
så sløjfe den mærkesag, der 
gjorde, at de gik med i for-
liget?

den svære balance
De to vigtigste områder 
for Radikale Venstre er ‘det 
grønne’ og ‘det sociale’. 
Hvis man spørger Mia Nye-
gaard, hvad der er vigtigst, 
så siger hun, at det er lidt 
mere kompliceret end som 
så. Klimaet er vigtigt, men 
det må ikke være på bekost-
ning af de svageste i sam-
fundet. Hun kommer med 
et eksempel:

– Hvis man vil bygge de 
mest klimavenlige nye byg-
ninger, så bliver de så dyre, 
at de ikke er til at betale for 

socialt udsatte. Derfor bør 
vi slække lidt på kravene i 
det tilfælde. Igen er verden 
lidt mere kompleks, så det, 
der er grønt, ikke altid er 
det bedste. Det er vigtigt at 
finde balancen, siger hun.

På nogle områder spiller 
de to vigtige områder godt 
sammen. For eksempel når 
det kommer til en billig og 
miljøvenlig transportform 
som cyklen.

– Vi skal have flere til at 
tage cyklen og mere bære-
dygtig infrastruktur som 
for eksempel broer. Derfor 
synes jeg, at vi skal have en 
broplan, så vi har et over-
blik over, hvor der er brug 
for broer, siger hun og fort-
sætter:

– Jeg synes blandt andet, 
at det er super vigtigt med 
broen fra den sydlige del 
af Bryggen over til Sydhav-
nen, så de kommer tættere 
på den nye metrostation i 
Sydhavnen. 

grønt anlægsloft
Mia Nyegaard mener, at 
klimaambitionerne i Kø-
benhavn er høje; både på 
rådhuset, i virksomhederne 
og blandt borgerne. Faktisk 
mener hun, at byerne er 
bedre til at drive kampen 
end staterne er. Og på ét 
punkt mener hun, at natio-
nalpolitikerne kan gøre det 
nemmere for kommunen at 
være grønne.

– Generelt vil kommu-
ner gerne gøre noget for 
klimaet, og det vil vi også 
i København, men vi er 
begrænset af anlægslof-
tet, der bestemmer, hvor 
mange penge vi må bruge 
på nye anlæg om året. Hvis 
politikerne på Christians-

borg ændrede reglerne, så 
grønne anlæg for eksempel 
var fritaget fra anlægsloftet, 
så kunne vi virkelig rykke, 
siger hun.

Når det kommer til kli-
ma, miljø, socialt udsatte 
og virksomhederne, så har 
Mia Nyegaard store ambi-
tioner for København.

– Overordnet set så sy-
nes jeg, vi skal være en 
foregangsby, der tør tænke 
mere … helhedsorienteret. 
Jeg er ikke så glad for ordet, 
men jeg har ikke fundet et, 
der passer bedre, siger hun 
og fortsætter med et smil i 
stemmen:

– Du er sikkert træt af at 
høre det nu, men vi er nødt 
til at turde tænke i komplek-
sitet, det hele er ikke bare 
sort eller hvidt. Alle de for-
skellige aspekter påvirker 
hinanden, og det skal vi 
kunne navigere i.

»
stængerne stod jo, som 
de stod efter valget. der 
var et flertal for at bygge 
på Amager Fælled, så vi 
kunne vælge mellem at 
stå udenfor og råbe eller 
at gå med og lave den 
bedst mulige aftale. Vi 
valgte det sidste, og det 
står vi ved.

»
Hvis man vil tage 
pengene fra kassen, så 
skal vi jo droppe nogle 
andre projekter, som vi 
har planlagt. det kan 
være sager, som har 
været del af et politisk 
forlig, så hvilke politikere 
skal så sløjfe den 
mærkesag, der gjorde, at 
de gik med i forliget?

»
generelt vil kommuner 
gerne gøre noget for 
klimaet, og det vil vi 
også i København, 
men vi er begrænset 
af anlægsloftet, der 
bestemmer, hvor mange 
penge vi må bruge på 
nye anlæg om året. 
Hvis politikerne på 
Christiansborg ændrede 
reglerne, så grønne 
anlæg for eksempel var 
fritaget fra anlægsloftet, 
så kunne vi virkelig 
rykke.

spidskandidat for 
radikale Venstre 

Mia nyegaard 
mener at det er 

meget vigtigt med 
en bro mellem det 
sydlige Bryggen og 

Sydhavnen.
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NORA LUNøE NIELSEN ER 11 
åR gAMMEL Og gåR I 5. X på 
SKOLEN på ISLANDS BRyggE. 
HUN SKRIVER OM BøRNE- Og 

SKOLELIV. 

de ældste elever skal i skole igen

Tekst: Nora Lunøe Nielsen
Illustration: peter Conrad 
Holgersen
redaktion@bryggebladet.dk

I december blev alle elever 
hjemsendt. Kun eleverne 
fra 0. til 4. er i skole igen. 
Men hvad med dem der 
stadig sidder hjemme bag 
skærmen? Måske har du 
hørt politikerne sige, at vi 
skal være “sammen hver 
for sig”, eller bruge ord som 
“sammenhold”. Men hvor-
dan skal vi, der sidder alene 
hjemme, mens resten af fa-
milien er på arbejde, i skole 
eller børnehave, føle os som 
en del af et sammenhold? 
Når vi slukker for skærmen, 
så er alt sammenholdet væk. 
For selvom vi har mulighed 
for at ringe hinanden op 
over Teams, Facetime, eller 
andet, så føler man sig lige 
så ensom som før, så snart 
man slukker. På trods af at 
man kan snakke over skær-
men, så kan man ikke vise 
følelser på samme måde, og 
man har heller ikke kunnet 
mærke følelser. Det resulte-
rer i ensomhed og mistriv-
sel. Derfor tror jeg, at der 
var mange glade ansigter, 
der så med, da Mette Fre-
deriksen meddelte, at de 
ældste elever kunne komme 
tilbage i skole, tilbage til en 
hverdagsrutine den 18. maj.

Hvordan har dagligdagen 
så været under nedluknin-
gen? Det har jeg spurgt tre 
elever fra 7. og 9. klasse på 
Skolen på Islands Brygge 
om.

– Jeg glæder mig aller-
mest til at se mine venner 
igen. Nu går jeg jo i 9., så vi 

har ikke så lang tid tilbage 
sammen, så det bliver rigtig 
godt at kunne genoptage vo-
res relationer og kunne se 
de mennesker, man holder 
af, i hverdagen igen.

Hvad glæder du dig ikke 
til? 

– Egentlig så glæder jeg 
mig bare enormt meget til 
at komme i skole igen, jeg 
har svært ved at se noget 
negativt ved det lige nu. Det 
eneste er nok, at man ikke 
bare kan blive i sengen hele 
dagen med computeren, 
men på den anden side er 
det jo også meget nice at 
komme i gang og få noget 
hverdagsrutine.

Hvad har fungeret bedre 
ved hjemmeundervisningen?

– For mig fungerede det 
ret godt, at du havde mere 
indflydelse omkring, hvor-
dan du valgte at bruge din 
tid. Det krævede en større 
indsats som elev at skulle 
leve op til undervisningen. 
Og du valgte selv, hvilke op-
gaver du skulle prioritere, i 
forhold til hvor lang tid du 
brugte.

Hvad har fungeret dårli-
gere? 

– Det har været rigtig 
svært at lave gruppearbej-
de, fordi man ikke mærker 
et fællesskab på samme 

måde omkring opgaven 
over skærmen. Du har 
skullet arbejde meget mere 
alene.

Har du været ked af det el-
ler sur under nedlukningen? 

– Jeg synes, at det har væ-
ret rigtig hårdt, at man ikke 
kunne se ens venner, og 
det påvirker selvfølgelig én 
mentalt, fordi man savner 
sine venner og de sociale 
relationer. Man kan godt 
føle sig ensom, når man sid-
der på sit værelse 24-7 foran 
computeren.

Har du et råd til andre 
børn, der har det ligesom dig 
under nedlukningen?

– Jeg tror, at det er rigtig 
vigtigt at vide, at de venska-
ber, der er sat lidt på pause, 
de er der stadig, når man 
kommer tilbage i skole igen. 
Så er man igen en del af et 
fællesskab, og man er igen 
sammen med sine venner. 
Så selvom det er lidt mørkt 
lige nu, så er der jo lys for 
enden af tunnelen. 

– Jeg glæder mig til at 
se mine venner. Og til at 
komme i skole igen, for der 
lærer man mere, fordi man 
føler sig mere forpligtet til 
at lave sine ting. Det ser jeg 
frem til.

Hvad glæder du dig ikke 
til?

– Jeg tror, at der kommer 
til at være flere restriktio-
ner i skolen, så jeg er nok 
bange for, at det kommer til 
at blive lidt kedeligt.

Hvad har fungeret bedre 
ved hjemmeundervisningen?

– Jeg synes helt sikkert, 
at det har været nice, at man 
havde lidt mere frihed. Man 
kunne for eksempel stå lidt 
senere op om morgenen. Og 
man har kunnet være i som-
merhus, og det er jo også ret 
fedt.

Hvad har fungeret dårli-
gere?

– Man har ikke haft så 

meget kontakt med læreren 
eller klassekammeraterne. 
Og så synes jeg heller ikke, 
at man har været så engage-
ret i online-undervisningen 
som i skolen.

Har du været ked af det el-
ler sur under nedlukningen? 

– Lidt. Jeg synes, det har 
været lidt nederen at være 
hjemme, fordi man ikke har 
kunnet se sine venner så 
ofte. Så det har været svært. 
For eksempel i pauserne, 
når man gerne vil snakke 
med vennerne. Så kan man 
godt føle sig lidt ensom.

Har du et råd til andre 
børn, der har det ligesom dig 
under nedlukningen?

– Ja, det er nok at huske 
at tale med sine venner om 
det, hvis man har det dår-
ligt. Man kan gå en tur eller 
bare sidde på en bænk sam-
men. Man har brug for at få 
luft for sine følelser, og det 
kan hjælpe, hvis man snak-
ker om det med en, man 
stoler på, som for eksempel 
en klassekammerat eller en 
lærer.

– Jeg glæder mig til det 
sociale ved det, altså at se 
mine venner igen.

Hvad glæder du dig ikke 
til?

– Jeg glæder mig mindre 
til at skulle tidligt op, fordi 
online-skolen har givet mig 
mulighed for at sove lidt 
længere, og så har jeg væn-
net mig til det.

Hvad har fungeret bedre 
ved hjemmeundervisningen?

– Der er helt klart mere 
frihed til at lave opgaverne, 
og jeg har også mulighed 
for at tage pauser, når jeg 
selv vil.

Hvad har fungeret dårli-
gere?

– Fordi der er mere plads, 
så er der også nogle, der 
udnytter den, og som ikke 
kommer til timerne. Og det 
er lidt sværere at tage hånd 
om det, når man ikke er rig-
tig sammen.

Har du været ked af det el-
ler sur under nedlukningen? 

– Ja, jeg har helt klart væ-
ret mere frustreret, og mine 
følelser har været lidt vold-
sommere under nedluknin-
gen end normalt. Hvis jeg 
ikke kunne finde ud af en 
opgave og havde brug for 
hjælp, så kunne det nogle 
gange være sværere at få fat 
på læreren, og man forstår 
ikke altid ting 100 procent, 
når man sidder bag skær-
men, i forhold til når man 
sidder rigtigt sammen. 

Har du et råd til andre 
børn, der har det ligesom dig 
under nedlukningen?

– Det er helt klart at ud-
nytte, at man kan se sine 
venner udenfor og gå ture, 
hvor man kan tale bedre 
sammen. Når vi er i nedluk-
ningen, så ser man jo ikke 
sine venner hver dag, så er 
det helt klart vigtigt at ud-
nytte, at man kan se folk 
stadigvæk.

»
de venskaber, der er sat 
lidt på pause, de er der 
stadig, når man kommer 
tilbage i skole igen.

selma de Montgomery 
nørgård, 9. V.

»
Man skal huske at tale 
med sine venner om det, 
hvis man har det dårligt. 

Peter Andreas 
stubsgaard Holm 7. Z.

»
Udnyt at man kan se sine 
venner udenfor, og gå 
ture, hvor man kan tale 
bedre sammen. 

Maja Westergaard 
nielsen 9. V.

Siden den 7. december har de ældste elever været hjemsendt. Det har vendt 
op og ned på hverdagen, og selvom der har været mere frihed omkring 

opgaverne i hjemmeskolen, så har det også været mere ensomt

eleverne på Skolen 
på Islands Brygge 

glæder sig til at 
komme væk fra skær-

men derhjemme og 
han på skolebænken 

igen.
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Hvor går 
man hen, når 

dagligstuen 
lukker?

Værtshusene står bagerst 
i køen, når samfundet 

skal genåbnes. De er ikke 
vigtige nok. Men for en 

gruppe borgere er de en 
forlængelse af hjemmet 

og samlingspunkt for hele 
deres sociale netværk

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der er ingen klirrende glas 
eller sprutten fra fadøls-
anlægget. Hverken musik 
eller muntre, højrøstede 
stemmer fylder Café Ha-
raldsborgs lokaler, der lig-
ger mennesketomme hen. 
Alle stole er skubbet møj-
sommeligt på plads under 
bordene. Selv harmoni-
kaen, som Ida Hartlev ple-
jer at underholde med, er 
forstummet. Der er ingen 
stamgæster at spille for.

– Nu går de hvileløst 
rundt. De er meget hjem-
løse, fortæller hun med et 
grin. Men der er også be-
kymring at spore i hendes 
stemme. 

Nedlukningen af værts-
husene rammer nemlig 
ikke kun indehaverne, der 
kæmper med at få de øko-
nomiske hjælpepakker til 

at dække de faste udgifter. 
For en stor del af stampub-
likummet er værtshuset 
den dagligstue, der er om-
drejningspunktet for deres 
sociale liv.

– Vores stamgæster er 
nogle søde og rare menne-
sker, der er gennem deres 
arbejdsliv, og som kommer 
og hygger sig. De kender 
stort set allesammen hinan-
den. Nogle har kendt hinan-
den hele livet, er vokset op 
sammen, har gået i skole 
sammen, har arbejdet sam-
men og nogen har kendt 
hinanden i 20-30 år. For 
dem er værtshuset et stort 
socialt omdrejningspunkt, 
forklarer Peter Rex, der ud 
over at være Ida Hartlevs 
mand også er indehaver af 
Café Haraldsborg.

– Her kommer også en del 
unge, men de ældre har et 
lidt mere fast mønster. Med 
nogle ved vi eksempelvis, at 
de ikke kommer i morgen, 

for der skal de til banko. 
Der er også et gymnastik-
hold, der kommer hver tirs-
dag og har deres faste bord.

Men værtshuse er ikke 
samfundskritiske. I det 
store genåbningsregne-
stykke bliver de anset som 
tant og fjas; flødeskum på 
samfundskagen på lige 
fod med diskoteker. Men 
dén opfattelse overser, at 
værtshusene udfylder en 
central position for særligt 
det ældre publikum. Det 
mener antropolog og for-
sker på Aalborg universitet 
Jon Dag Rasmussen, som 
i årevis har forsket i ældre 
på samfundets underside 
og blandt andet undersøgt 
værtshusenes funktion.

– Værtshusene kan virke 
som en lille ting for de fleste 
af os andre, men kan samti-
dig være livsnerven i tilvæ-
relsen for nogle mennesker, 
fortæller han og uddyber:

– Nogle går selvfølgelig 

bare et andet sted hen, 
når barerne lukker ned. 
Men det er ikke alle, der er 
lige omstillingsparate. De 
folk, som har deres dag-
lige gang på værtshusene, 
kan miste nogle rutiner 
eller deres forbindelse til 
omverdenen. Nogle kom-
mer kun ned ad trappen 
og ud på gaden på grund af 
værtshuset. Hvis det ikke 
er der, så bliver de bare 
derhjemme. Og det er må-
ske ikke godt at drikke to, 
fem eller ti øl om dagen, 
men det er det heller ikke 
at sidde derhjemme hele 
dagen hver dag.

Forlængelse af stuen
Han beskriver værtshuse 
som åbne steder, hvor folk 
primært kommer for at 
være sammen med andre 
mennesker.

– Man kan komme, som 
man er, man kan deltage 



11BRYGGEBLADET15. April 2021 gENåbNiNg

på mange måder, man kan 
være socialt aktiv eller 
sidde for sig selv i hjørnet. 
Nogle steder bliver der lånt 
penge ud, købt på klods, 
byttet ting på kryds og 
tværs. Nogle brune værts-
huse har næsten karakter 
af markedssteder, forklarer 
han og uddyber, hvordan 
forskellige værtshuse ufor-
melt kan have deres egne 
profiler.

– Ét sted kan være lidt 
hårdere i tonen. Der bliver 
måske byttet tjenester og 
andre ting i baglokalet, og 
man kan få problemer, hvis 
man siger eller gør noget 
forkert. Andre steder er må-
ske mere nede på jorden.

Fælles for værtshusene 
er, at de for mange fungerer 
som en forlængelse af – og 
måske ligefrem erstatning 
for – hjemmet.

– Mange af de folk, jeg 
kender gennem min forsk-
ning, er mennesker, der har 

et hjem, men det fungerer 
måske ikke som andet end 
et sted til at sove. De kom-
mer på væresteder, i mar-
skandisere og på gadehjør-
ner, og resten af tiden er de 
på værtshusene. De bruger 
det som en forlænget stue, 
fortæller han og uddyber:

– Tingene er velkendte for 
særligt det ældre publikum. 
Både i omgangsformerne 
men også i hele æstetikken. 
Der er ingen eller meget lidt 
digitalisering. Værtshusene 
er en slags reservater, hvor 
man kender duftene og far-
verne på væggene. Der er 
en masse tryghed etableret 
i de rum. Bartenderen ved, 
at hvis man lægger en 20’er, 
er det fordi, man vil have 
en guldøl. Der er en masse 
usagte mønstre og etable-
rede normer i spil.

Jon Dag Rasmussen un-
derstreger, at bartendernes 
roller er langt mere end blot 
at servere øl. De er den lim, 

der holder sammen på det 
hele.

– Hvad de ikke ser ud af 
øjenkrogen. De ved, hvad 
folk skal have, og hvad de 
har af behov. De er som 
blæksprutter, der holder 
sammen på tingene. Mange 
af gæsterne kan godt lide, at 
der bliver holdt øje med dem 
og draget omsorg for dem. 
Nogle af gæsterne kender 
måske endda vagtplanerne, 
fortæller han og fortsætter:

– Bartenderne er både 
skriftepersoner, venner el-
ler nære bekendte. Jeg har 
også set hvordan der bliver 
ringet rundt mellem værts-
husene, hvis nogen er død.

det sociale netværk
Peter Rex og Ida Hartlev 
har også hånd i hanke med, 
hvordan deres faste klientel 
går og har det.

– Hvis nogen ikke har 
været her et par dage, så 
går jungletrommerne. Hvor 
er han eller hun henne? Så 
bliver der lige ringet hjem. 
På den måde holder vi øje 
med hinanden, fortæller 
Peter Rex men tilføjer, at 
gæsterne skam også drager 
omsorg for hinanden:

– Folk har fint styr på, 
hvad der rører sig i hin-
andens liv. “Hvordan har 
du det? Tror du ikke, at du 
skulle til lægen?” Folk hjæl-
per hinanden med at hente 
noget på apoteket eller med 
at bringe mad til en, der er 
syg derhjemme. Så hjælper 
man hinanden. Også hvis 
nogen bare skal have købt 
noget ind eller have hængt 
en reol op. Så giver folk hin-
anden en hånd. Det er et so-
cialt netværk.

Men det netværk har 
trange kår, så længe værts-
husene er lukket ned, og det 
er hårdt for stamgæsterne.

– Nu keder de sig. Det 
er det, vi har hørt fra de 
forskellige, vi har talt med. 
“Hvornår kan vi åbne, så vi 
kan ses?” spørger de, når vi 
møder dem. Vi savner dem, 
og de savner os, fortæller 
Peter Rex og fortsætter:

– Vi gemmer os også selv 
lidt i vores lille sommerhus. 
Men engang imellem skal 
jeg lige ind og ordne nogle 
sager. Så er jeg lige hjemme 
og besøge nogen til en øl og 
en sludder. Det er simpelt-
hen så hyggeligt. Så får man 
lidt luft under vingerne.

– For vi to gamle tudser 

sidder jo bare og hakker 
på hinanden, supplerer Ida 
Hartlev.

– Det er snart trivielt. Vi 
mangler også at se andre.

– Man kan i det mindste 
blive skilt online, bryder Pe-
ter Rex grinende ind, hvor-
til Ida Hartlev tilføjer:

– Ja, det kan være, det en-
der i en masse skilsmisser, 
hvis vi ikke snart kan åbne 
igen.

– Det gjorde det nu også, 
da vi havde åbent, konstate-
rer Peter Rex tørt.

Det gode humør er hel-
digvis ikke nedlukket. Men 
bag den klukkende latter 
gemmer sig også en om-
sorgsfuld bekymring.

– Nogle af vores gæster 
besøger hinanden på kryds 
og tværs eller mødes i ko-
lonihaver eller lignende 
steder. Men så er der nogle, 
som ingen rigtig har set, 
fortæller Peter Rex og fort-
sætter:

– En af vores gode kun-
der, som bor nede i ældre-
boligerne, hun siger, at hun 
keder sig skrækkeligt. Vi er 
altid bekymrede, når nogen 
ikke har det godt. Vi har 
mistet mange, mange men-
nesker gennem årene af 

mange forskellige årsager. 
Hvis der sker noget – hvis 
nogen kommer til skade el-
ler noget – så ringer folk til 
os. 

Peter Rex og Ida Hartlev 
er på ingen måde bitre over 
at have været lukket ned i 
efterhånden mange måne-
der.

– Vi kan godt forstå, at 
vi er bagest i køen, for når 
vi bliver ‘glade’, skal der jo 
kysses og krammes, griner 
Peter Rex med længsel i 
stemmen.

– Men vi har ikke hørt om 
nogen, der er blevet smittet 
hos os, skynder Ida Hartlev 
sig at indvende. 

Selvom de har fået hjæl-
pepakker, holder det hårdt, 
og nedlukningen skal me-
get nødig vare længere end 
den nuværende plan.

– Vi er bekymrede. Men 
vi skal overleve. På den ene 
eller den anden måde. Det 
skal op og stå igen. Vi glæ-
der os helt vildt meget til at 
åbne igen og se både gamle 
og nye gæster og venner, si-
ger Peter Rex og tilføjer:

– Det sociale samvær 
mangler for de her menne-
sker. Det kan man ikke få på 
samme måde andre steder.

i en tid før kys, 
kram og nærhed 
blev farligt, holdt 
Café Haraldsborg 
et brag af en jubi-

læumsfest.

sprutten er afsprittet, 
og der er social afstand 

mellem snapsene på 
Café Haraldsborg, 

hvor peter Rex og Ida 
Hartlev glæder sig til 

snart at se deres stam-
publikum tilbage på 
deres vante pladser.
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Tekst: philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Tatovør Jan "Lobo" Søren-
sen har rykket sin salon til 
Islands Brygge. Hans tidli-
gere udlejer i Indre By men-
te pludselig, at corona var 
en grund til at sætte husle-
jen hæmningsløst i vejret. 
Salon Lobo Art måtte finde 
nyt hjem, og valget faldt på 
Egilsgade. Efter snart 20 
år i faget er Lobo tryg ved, 
at kunderne nok skal følge 
med.

– Det er også billigere for 
dem at parkere her på Bryg-
gen, siger Lobo med et stort 
og imødekommende smil 
henover disken i den sprit-
nyåbnede salon. 

rene linjer
Lobos tæt tatoverede arme 
hviler afslappet på disken 
ved siden af den obligatori-
ske flaske håndsprit og et 
skilt med teksten "Sprit af 
eller Fuck af". På væggen 
hænger et lige så obligato-
risk hygiejnediplom med 
navnet Jan Lobo Sørensen 
på. Den danske tatoverings-
lov kræver nemlig bestået 
kursus i hygiejne.

Uden grænser
I international sammen-
hæng er loven streng. 

– I Danmark må man ikke 
tatovere hænder, hals og an-
sigt, siger Lobo og tilføjer: 

– Og selv hvis man måtte, 
gider jeg ikke tatovere folk i 
ansigtet. Jeg synes ikke, det 
er pænt.

– Ellers har jeg ikke no-
gen grænser, tror jeg. Jeg 
har engang tatoveret en 
dillermand, siger Lobo og 
griner.

I det lille område foran 
disken slår Lobo bryggere-
kord i disciplinen mindste 
ventesal: To røde biograf-
sæder med alskens læse-
stof om tatovering inden for 
rækkevidde.

Klar til åbning
Selv om der stadig sidder 
malertape omkring stik-
kontakterne, og butiksskil-
tet med "Lobo Art Tattoo" 
ligger i vindueskarmen og 
venter på at blive hængt 

op, er salonen klar til brug. 
Pladsen i det lille kælderlo-
kale er optimalt udnyttet. 
Der er endda plads til en lil-
lebitte espressomaskine på 
disken og superheltefigurer 
på hylderne. Ved siden af 
tatovørens arbejdsbord lig-
ger en af de ikoniske hvide 
hjelme fra Star Wars' storm-
tropper. 

– Jeg kan såmænd også 
godt fjerne tatoveringerne 
igen. Det bliver bare med 
dén der, siger Lobo i spøg 
og nikker op mod en sav, 
der hænger på væggen ved 
vinduet: "No whinies – tat-
too removal", står der på 
savbladet.

Lobo er vokset op i Syd-
havnen og ved Enghave 
Plads. Han fik sin første ta-
tovering som 17-årig. 

– Det foregik i Istedgade, 
selvfølgelig, siger han og 
fortæller om de unge år 
med eget malerfirma. Det 

kørte han træt i som 30-årig 
og skiftede malerpenslen 
ud med tatoveringsnålen.

– Jeg kendte allerede en 
masse i tatoveringsmiljøet, 
siger han. 

en stor beslutning
Jan "Lobo" Sørensen ken-
der også én, der fjerner 
tatoveringer på den rigtige 
måde, med laser. Men poin-
ten med saven på væggen er 
ikke til at tage fejl af: Der er 
noget definitivt og forplig-
tende ved at få en tatove-
ring. 

Det kan man også mærke 
på 18-årige Camille. I dag 
er hun dukket op i Lobo Art 
med sin storesøster Louise 
for at få lavet identiske ta-
toveringer. Motivet er tre 
fugle på en gren.

– Det er noget internt, vi 
har, lyder det fnisende fra 
de to søstre. 

Det er Camilles første 
tatovering, mens Louise al-
lerede har fire.

Lobo aner lidt tøven hos 
Camille og viser profes-
sionelt, at tatovering er et 
håndværk udført på men-
nesker.

– Måske skal I gå en lille 
tur og trække lidt frisk luft, 
siger Lobo roligt til Camille.

skaber tryghed
Mens pigerne går en tur, 
forklarer Lobo, at han har 
set den type tøven mange 
gange, og at der er teknik-
ker til at skabe tryghed. 
En af dem er på forhånd at 
overdrive lidt over for kun-
den, hvor ondt det gør at 
blive tatoveret. Så sætter 
kroppen gang i adrenalin-
produktionen som forsvar, 
og det ender med at gøre 
mindre ondt end forventet.

Lobo betyder ulv, og ul-

ven er faktisk et af de mest 
omsorgsfulde og sociale 
dyr. Noget tyder på, at kæ-
lenavnet passer godt på ta-
tovøren.

Efter få minutter vender 
Camille og Louise tilbage 
med en afklaring. 

– Hvad så, hjalp det med 
lidt frisk luft? spørger Lobo.

– Ja, nu er jeg klar, siger 
Camille.

– Er du sikker?
– Ja.
– Godt. Bare du er sikker.

gør lidt ondt
Lobo går i gang med sit 
arbejde på indersiden af 
Camilles overarm. I bag-
grunden kører beroligende 
texansk countrymusik, og 
på endevæggen hænger en 
banjo, som Camille kan kig-
ge på, mens blækket siver 
ind i armen. Hun piber en 
anelse, men søster holder 

hende roligt og fast i hån-
den. 

Kort efter er det overstå-
et. 

– Det klarede du sgu da 
godt! siger Lobo til Camille. 

Han tilføjer, at det skam 
gør ondt at blive tatoveret. 

– Det er der ingen grund 
til at lægge skjul på, slut-
ter Lobo, der åbnede sin 
nye salon på det perfekte 
tidspunkt. Det var nemlig 
den dag, de liberale erhverv 
måtte åbne igen.

viRkSomHEDER

rar ulv 
langer 
tusser ud i 
egilsgade 
Lobo Art er en nyåbnet tatovør i 
Egilsgade. Manden med nålen i 
hånden hedder Jan Sørensen, men 
i branchen er den erfarne tatovør 
kendt som "Lobo". Bryggebladet 
kom på besøg til et indblik i de 
menneskelige egenskaber, der også 
er del af kunsten at tatovere

tatovør Jan "Lobo" 
Sørensen har fået slet-
tet sin adresse i Indre 
By og har nu tatoveret 

sit navn ind i huden på 
Egilsgade.
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stor glæde 
i en lille 
børnehave
Bryggens ældste børnehave, Thorsanna, har fået en 
ny leder i Anette Adamsen. Hun vil bevare sjælen 
og hjertevarmen i den gamle institution, mens 
forandringens vinde blæser. Sidste år vinkede de farvel 
til fritidshjemmet, og samme år sagde de velkommen 
til to af de såkaldte basispladser til børn, der har glæde 
af samvær med børn i almindelige dagtilbud på trods af 
psykiske og fysiske handicap

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Da Anette Adamsen cyk-
lede over Amager Fælled 
til sin første arbejdsdag 
som leder i børnehaven 
Thorsanna den 1. marts i år, 
havde hun en masse ’myrer’ 
i maven. Hun var så spændt 
på, hvordan det hele skulle 

gå. Hurtigt fandt hun ud af, 
at det ikke kun var de små 
rum i institutionen, der var 
hyggelige. Det var de voks-
ne og børnene også. Så da 
hun cyklede hjem den efter-
middag, var ’myrerne’ skif-
tet ud med sommerfugle.

Voksenudfordringen
Anette Adamsen har arbej-
det i pædagogfaget siden 
1985. Hun har arbejdet i 
specialområdet i flere år og 
har tidligere været leder i 
andre selvejende institutio-
ner i både Køge og Køben-
havn. Hendes pædagogiske 
tilgang tager udgangspunkt 
i, hvad hun selv kan gøre an-
derledes, og ikke hvad bør-
nene skal gøre anderledes.

– Jeg kan ikke lave om 
på børnene, så det er min 
tilgang, jeg bliver nødt til at 
lave om, hvis jeg ikke lyk-
kes med min kommunika-
tion, siger Anette Adamsen 
og kommer med et eksem-
pel:

– Hvis jeg vil have nogle 
børn ned fra et bord, så 
virker det bedre, hvis jeg 
beder dem om at være søde 
at komme ned, end hvis jeg 
siger, at de ikke må være 
oppe på bordet. Det er mig, 
der har ansvaret og udfor-
dringen. Ikke børnene.

Familiegrupper
I Thorsanna er børnene delt 
op i såkaldt familiegrup-

per, hvilket vil sige, at der 
er børn i forskellige aldre 
i hver gruppe. På samme 
måde som søskende i en 
familie. Det betyder ifølge 
Anette Adamsen, at de min-
dre børn har nogle, de kan 
se op til, og de store børn 
har nogle, de kan hjælpe, 
hvilket giver dem mere 
selvværd. 

– Det handler om at skabe 
de små momenter, fortæller 
Anette Adamsen og kom-
mer med et friskt eksempel 
fra før påsken:

– Vi fik besøg af påske-
haren, der var en 10-15 
centimeter høj figur, som 
jeg lagde stemme til. Den 
fortalte dem, at de skulle 
ud og finde påskeæg, men 
de skulle gøre det to og to, 
hvor én skulle være en af 
de store børn, og den anden 
skulle være en af de små 
børn. De måtte kun finde 
ét påskeæg hver, og når de 
havde gjort det, så skulle de 

vente på, at de andre blev 
færdige. Og ved du hvad? 
De gjorde det faktisk. De 
fandt kun ét hver, og de sad 
bagefter pænt og ventede 
på, at de andre blev færdige. 
Det tror jeg ikke var lykke-

des på samme måde, hvis 
de ikke sammen havde fået 
og forstået opgaven.

Hun understreger også, 
at det er vigtigt, at bør-
nene af og til også samles i 
grupper med jævnaldrende 
børn, da det giver et andet 
sammenspil end det, fami-
liegrupperne kan.

nye pladser
Sidste år tilgik Thorsannas 
fritidshjem KKFO Skibet 
sammen med alle de andre 
fritidshjem på Bryggen, så 
alle fritidshjemspladserne 
blev samlet under ét tag. 
Samme år startede bør-
nehaven to såkaldte basis-
pladser, der er for børn med 
diagnoser. Formålet med 
basispladserne er blandt 
andet at gøre børnene klar, 
så de kan komme ud i en al-
mindelig folkeskole.

– Det har krævet, at vi har 
skullet anskaffe os noget 
ny viden. Vi skal i højere 
grad arbejde med struk-
tur og forudsigelighed. Vi 

har blandt andet nogle bil-
leder og piktogrammer, så 
de hele tiden kan se, hvad 
de skal hvornår, fortæller 
Anette Adamsen.

Ud over de to basispladser 
har Thorsanna også 12 af de 

såkaldte småbørnspladser, 
som er for børn, der er 2 år 
og 10 måneder. Man kan 
sige, at det er pladser, der er 

mellem en vuggestueplads 
og en børnehaveplads. Men 
eftersom pladserne er ret 
sjældne i Københavns Kom-
mune, kan det være svært 
at finde dem i pladsanvis-
ningen.

– Fordelen ved pladserne 
er, at børnene ikke har no-
get skift, når de skal be-
gynde i børnehave. Og med 
vores familiegrupper så 
kommer de til at være sam-
men med de samme børn 
og voksne, lige indtil de skal 
begynde i skole, siger hun.

Thorsanna har 22 børne-
havepladser ud over basis-
pladser og småbørnsplad-
ser.

Hvad er nærvær?
Med de nye forandringer 
i børnehaven ser Anette 
Adamsen det som en vigtig 
opgave at bevare det, der i 
hendes øjne gør Thorsanna 
til noget særligt.

– Børnehaven har jo eksi-
steret siden 1913, så det er 
en institution med meget 
sjæl og også meget hjerte-
varme, og det vil jeg gerne 
gøre, hvad jeg kan for at be-
vare, siger hun og fortsæt-
ter:

– Men jeg vil også gerne 
være med til at sørge for, at 
vi altid er bevidste om, hvad 
vores værdier og visioner 
betyder. Vi har fokus på 
nærvær, fællesskab og om-
sorg, og det er vigtigt, at vi 
hele tiden spørger os selv, 
hvad de værdier betyder for 
os, og hvad vi gør for at ud-
leve de værdier. Heldigvis 
har jeg en personalegruppe, 
der bare siger yes, når jeg 
taler om det her. Det er med 
til at give stor glæde, selv 
om vi er en lille institution.

»
Jeg kan ikke lave om på 
børnene, så det er min 
tilgang, jeg bliver nødt 
til at lave om, hvis jeg 
ikke lykkes med min 
kommunikation.

»
Børnehaven har jo 
eksisteret siden 1913, 
så det er en institution 
med meget sjæl og også 
meget hjertevarme, og 
det vil jeg gerne gøre, 
hvad jeg kan for at 
bevare.

»
Vi har fokus på nærvær, 
fællesskab og omsorg, og 
det er vigtigt, at vi hele 
tiden spørger os selv, 
hvad de værdier betyder 
for os, og hvad vi gør for 
at udleve de værdier.

Anette Adamsen 
er nye leder i Bryg-
gens ældste børne-
have, Thorsanna.
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Spørg aldrig kun én
ejendomsmægler, men spørg 
ALTID  Estate Islands Brygge 

3321 0004
Martin Roland Eldrup
Indehaver, 
Ejendomsmægler, MDE 
& køberrådgiver med 
tryghedsmærke

Christian Bast
Indehaver

MIN EJENDOMSMÆGLERVI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Islands Brygge 7, 2300 København S
Telefon 3321 0004
E-mail 2301@estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

Christian Bast
Indehaver, vurderingskonsulent for Totalkredit  facebook.com/estateislandsbrygge

BRyggEMAD 
MED BROOKER

Lidt om madpakker
Madpakken behøver ikke være 
fugtig spegepølse og slatne agurker 
på leverpostej. Med muligheder 
som EAT og Madskolerne bliver 
skolemaden løftet til et nyt niveau. 
Men der er også noget, du selv kan 
gøre for at peppe madpakken lidt op

Tekst: Stephan øhlers 
Brooker
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Med udgangspunkt i min 
egen skolegang i midten af 
80'erne er det ikke just fan-
tastiske minder, der vælter 
frem, når tankerne ledes 
hen på den madpakke, der 
ledsagede mig, min Jeva-
taske og mit Pink Panther-
penalhus. Faktisk er der 
sket rigtigt meget på mad-
pakkeområdet i løbet af de 
sidste 10 år. Minderne fra 
dengang er især, at mad-
pakken efter at have være 

opbevaret ved stuetempe-
ratur indtil konsumering 
som regel var begrænset 
til rugbrødsmadder, og det 
var det! Et tilbagevendende 
minde beretter, at madkas-
sen åbnes, og det at kunne 
identificere madderne igen-
nem mellemlægspapiret 
blev en reel færdighed. Spe-
gepølsen var nem at gen-
nemskue, kødpølsen ligeså. 
Så langt så godt. Leverpo-
stejen med agurkeskiver 
var også klaret. Alt virkede, 
som det plejede, og nu gjaldt 
det egentlig blot om at lave 
en prioriteret rækkefølge. 
Men en dag var tingene 

ikke, som de plejede! Over-
raskelsen var stor, da lever-
postejen var blevet vekslet 
til sildepostej! Samme tilbe-
hør, samme udseende, men 
langtfra samme smag!

Alternativ til 
madpakken
Tiderne har ændret sig si-
den dengang i midt-80'erne, 
og det har madpakkerne 
også.

Hvis man har børn i sko-
lealderen, er man sikkert 
også bekendt med nogle af 
de forskellige kulinariske 
muligheder på de forskel-
lige skoler i Bryggens sko-
ledistrikt.

EAT er en mulighed på 
cirka 50 forskellige skoler 
i Københavns Kommune, 
heriblandt Skolen på Is-
lands Brygge. EAT tilbyder 
to forskellige retter dagligt, 
som man kan vælge imel-
lem. Maden bliver produ-
ceret centralt, og herefter 
ankommer det til de enkelte 
skoler, hvor personale fore-
tager de sidste forberedel-
ser, og herefter bliver ma-
den fordelt i klasserne med 
hjælp fra eleverne. 

En anden mulighed i sko-
ledistriktet er konceptet 
madskoler, som der findes 

cirka 15 af i Københavns 
Kommune, blandt andet på 
Amager Fælled Skole. Her 
produceres maden fra bun-
den på skolen i professio-
nelle produktionskøkkener. 
Dette gøres i samarbejde 
med eleverne på skolen, 
som i en periode på en til to 
uger på et skoleår er med i 
produktionen. I den nybyg-
gede udskolingsbygning på 
Artillerivej er der ligeledes 
et produktionskøkken, som 
står klar til at blive taget i 
brug.

Gældende for begge kon-
cepter er, at de lever op til 
Københavns Kommunes 
retningslinjer om økologi, 
sundhed, religiøse hensyn, 
allergier, sæsonvarer og 
ikke mindst, at maden, der 
bliver serveret, er baseret 
på de officielle kostråd.

Madpakken anno 2021
Hvis man ønsker at gøre 
brug af en af disse mulig-
heder, er det blot at blive til-
meldt. Umiddelbart er ene-
ste ulempe, at man så ikke 
kan se, hvad der er tilbage i 
madkassen, og dermed have 
en idé om, at madpakken har 
været en succes eller ej!

Hvis man ikke ønsker at 
benytte sig af disse tilbud, 

er vi tilbage ved udgangs-
punktet.

De madpakker, der bliver 
kreeret her på matriklen, 
indeholder som regel en 
fuldkornstortilla med fyld, 
gulerod, tomat, agurk, pe-
berfrugt, minidelle, nødder, 
bær, vindruer, æble, rosiner, 
knækbrød og hytteost el-
ler yoghurt. Det er åbenlyst 
ikke bydende nødvendigt, 
at alle elementerne kommer 
med hver dag. Men så er der 
noget, man som madpakke-
laver kan variere imellem.

Men vigtigst i madpak-
kelavningen er at få dem, 
som skal spise madpakken, 
involveret i tilblivelsen. Så-
ledes er det ikke en over-
raskelse, hvad der befinder 
sig i kassen, når klokken 
ringer ud, og maven rum-
ler. Hvis børnene er med til 
at tage ejerskab for deres 
egen madpakke, er der også 
større chance for, at den bli-
ver spist og ikke kasseret. 

Og sildepostejen har hel-
digvis ikke vist sig i snedige 
forklædninger i min mad-
pakke i nu flere år, og sådan 
skal det gerne fortsætte! 

Se mere af Stephan øhlers 
Brookers madunivers på 
hans instagramprofil Mad-
rytteren.

tortiLLA Med FyLd:

opskrift:
Mine personlige erfaring 
siger, at mange børn har 
det lidt svært med rugbrød, 
og at det oftest er pålæg-
get, der bliver spist og 
ikke rugbrødet. Det gode 
ved en tortilla er, at den 
stort set kan fyldes med 
hvad som helst, og jeg tror 
endnu ikke, at jeg har mødt 
de børn, der ikke kan lide 
en tortilla. Og hvis man 
udelader kødpålægget, kan 
man give lidt mere gas på 
hummus og grøntsager og 
holde den vegetarisk, hvis 
det er det, man ønsker.

n 1 styk fladbrød eller 
tortilla

n Hummus
n Lidt revet spidskål og 

gulerod
n 4-5 skiver spegepølse

Fremgangsmåde :
Tortillaen smøres med 
hummus. Herefter lægges 
revet spidskål og gulerod 
ovenpå hummussen, og 
til sidst lægges skiver af 
spegepølse ovenpå grønt-
sagerne, og tortillaen rulles 
sammen og halveres.
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test din viden om 
islands Brygge

1. Findes der hajer i Københavns havn?

 a. Ja
 b. Nej

2. Et sted på Amager Fælled har man lavet 
et dobbelt-hegn(mod snegle og dyr) for 
at beskytte en sjælden blomst /plante. 
Hvad hedder den?

 a. Nokkerose
 b. Ridder-gøgeurt
 c. Vild pastinak

3. Ved anlæggelsen af Royal Golf Club 
i 2008 måtte man lægge banen om. 
Hvorfor?

 a. Fundamentet fra et fredet 
krudtmagasin stod midt på et af de 
planlagte huller 

 b. Man måtte ikke tørlægge flere 
vandhuller for at beskytte den store 
vandsalamander

 c. Man måtte lave særlige indhegninger 
for at beskytte den kødfarvede gøgeurt

4. Hvor meget koster greenfee for en runde 
golf på de 18-huller på Royal Golf Club 
ved Center Boulevard / Vejlands Allé?

 a. 190,- kroner
 b. 590, kroner
 c. 990,- kroner

FagREgiStER

Advokat
FÜRST advokatfirma
Islands Brygge 26
2300 København S
32 63 04 80 · www.fürst.dk

Apoteker
Islands Brygges Apotek
Islands Brygge 3-5 · 32 95 63 61
Mandag og tirsdag kl 9.30-17.30
Onsdag kl 9.30-18.00
Torsdag og fredag kl 9.30-17.30
Lørdag kl 9.30-13.30

Begravelse
Begravelsesforretningen Islands Brygge
Leifsgade 6
32 95 75 75·www.info-bedemand.dk

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

Blomster
Blomstercirklen
Leifsgade 5
32 57 19 10 · www.blomstercirklen.dk

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

Børneaktiviteter
Cphdans
Njalsgade 23D ·50 15 60 00
www.cphdans.dk · info@cphdans.dk

Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse. 
Egilsgade 34 kld. 
www.tigertræning.dk

Børnetøj
dinBabuska
Gunløgsgade 19 kl. th.
32 54 55 51 · www.dinbabuska.dk

Cykler
Bryggen City Cykler
Leifsgade 1 · 35 36 92 22
Man-fre 9-18 · 9.30-14.30

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

diætister
Klinisk diætist Vibeke Mousten
Kigkurren 8D, st. th.
21 96 51 00 · www.diaetistpraksis.dk

dyreartikler
HPReptiles Danmark ApS
Egilsgade 12, kld
Man – Fre 11.00-18.00
Lørdag LUKKET
92 43 01 77 · www.hpreptiles.dk

ejendomsmæglere
EDC Poul Erik Bech
Holmbladsgade 34
32 54 32 54
www.edc.dk·www.poulerikbech.dk

Estate Amager – Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
33 21 00 04 · www.estate.dk

elektrikere
P. Kilting A/S
Egilsgade 40-42
32 54 56 91

Fodterapi
Klinik for fodterapi
Egilsgade 28, kld. tv
32 54 16 66

Foreninger
Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

Islands Brygge Badminton
www.ibbadminton.dk
bryggensfjerbold@gmail.com

Fotografer
Fotograf Ricardo Ramirez
ricardo-ramirez.com 
info@ricardo-ramirez.com

Fotohandlere
Njal Foto
Njalsgade 22 
32 54 55 90 · www.njalfoto.dk

Frisører
Cabello
Grøn frisørsalon
Islands Brygge 21
32 12 70 03 · www.cabello.dk

Hair by Dahl
Islands Brygge 1B
32 54 81 02
Online-bestilling: www.hairbydahl.dk

Kim Q Hair Design
Fisketorvet Shopping Center Dæk 2
50 70 24 10 – OnlineBooking på
www.KimQHairDesign.dk

Saxkjær (A-huset)
Islands Brygge 79 F
32 96 43 43 · www.saxkjaer.dk

Fysioterapeuter
Havnestadsklinikkens Fysioterapi
Speciale i ryg, nakke, skuldre, fertilitet
og genoptræning efter fødsel
41 40 10 94 · www.amj-fysio.dk

genbrug
Genbryggen
Reykjaviksgade 2, kld.
Mandag & onsdag kl. 15-18
Lørdag kl. 11-14

gulvservice
Falk Gulve fra A-Z
Din Lokale Gulvmand
31 10 45 10 · www.falk-gulve.dk

Historiefortælling
Historiedamen Mariane Josefsen
32 57 31 46
www.historiedamen.dk

indretning
The Sweet Spot
v/ Laura Scheuer Trøstrup
www.thesweetspot.dk
laura@thesweetspot.dk · 41 60 60 20

italiensk is
Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe
Islands Brygge 5
40 55 11 76

Lokalråd
Islands Brygge Lokalråd/
Bryggens Borgerforening
Beboerhjørnet – Leifsgade 7
www.islandsbryggeslokalraad.dk

Læger
Havnestadens lægehus 
Annette Lemche, Natalie Fagerholt-Rønn 
og Stine Hougaard Andersen
Kigkurren 8D st. th. · 32 64 18 56
www.havnestadens-lægehus.dk

Lægerne på Bryggen
Louise Engell, Britta Forslund, Lina Nyqvist 
og Susan Rosenberg von Scholten
Kigkurren 8M, 4.
www.lægernepåbryggen.dk
32 96 77 76

Malerfirmaer
Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

Murere
BSA Byg v/ Toni Bergenhammer
Egilsgade 45, kld.
40 14 74 13
bsabyg@mail.dk

Politiske partier
SF – Socialistisk Folkeparti på Bryggen
Kontaktperson: Klaus Mygind,  
Erik Eriksensgade 9, 6. th., 2300 S
24 69 28 45
klaus_mygind@br.kk.dk

Psykologer
Heidi Sahlgreen
Leifsgade 16, 5. th
26 55 28 27 · aktivforandring.dk

rengøring
EMS – Euro-multiservice
Mobil: 29 72 94 48·Tlf.: 36 95 94 02 
E-mail: info@ems.dk·www.ems.dk

rosenmetoden
Karen Vinding
Gunløgsgade 43, kld. tv.
26 25 49 40·www.karenvinding.info

skoler & institutioner
Fritidscenter Islands Brygge
Artillerivej 71 C
Tlf 32546388 
www.bbu.dk   e-mail: fcib@fcib.dk

skønhedsklinikker 
Smuk
Njalsgade 22
33 16 17 17 · www.smuk.dk

smørrebrød
T.S. Smørrebrød 
Islands Brygge 7 
32 57 20 05 · www.tssmørrebrød.dk

systuer
Shhhy vi sy’r
– også efter mål
Thorshavnsgade 22
32 54 35 36 · www.shhhy-vi-syr.dk

tandlæger
Tandklinik på Islands Brygge
v/ Søren Nielsen, Mia Gram  
og Anne-Grete Kruse
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

tryllekunstnere
Michael Frederiksen
magi@trylle-michael.dk
www.trylle-michael.dk
20 92 70 03

VVs

Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00

Islands Brygge Vand og Varme ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

Zoneterapi
sanselig.dk 
Zoneterapi til børn og voksne
Online booking
Gunløgsgade 3, kld. Tv.

Økobutikker 
min helsekost
Islands Brygge 25
30 23 95 68
www.facebook.com/minislandsbrygge

Optagelse i Fagregisteret:  
Send mail til fagregister@bryggebladet.dk
Pris: 420 kr. for 10 udgivelser med tre tekstlinjer 
(maks. 35 anslag inkl. mellem-rum per linje). 
Ekstra linjer: 80 kr. per linje. 
Priser eksklusiv moms
Fagregisteret kan også ses på
www.bryggebladet.dk

OpSLAgSTAVLEN til køb-salg-
bytte og lykønskninger. Opslag 
på siden er gratis for private. 
Dog koster boligannoncer 30 
kroner i frimærker, der sendes 
til Leifsgade 7. Skriv kort og 
præcist til  
redaktion@bryggebladet.dk. 
Redaktionen forbeholder sig ret 
til at redigere opslagene.

Her kan din annonce stå!

(se svarene på side 19)



Vi søger: 

en 2- eller 3-værelses andelslejlighed 

på Islands Brygge.

Stand og overtagelsestidspunkt er 

ikke afgørende.

Kontakt venligst Line på 23 24 44 51.
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Folket først, så frøerne
Af Dennis Schnell-Lauritzen, 
bryggebo og kandidat 
til kommunalvalget for 
Socialdemokraterne

For nogle år siden arrange-
rede jeg et par motionsløb 
for at beskytte Amager Fæl-
led. Dengang var der planer 
om at lade en havnetunnel 
munde ud i en motorvej-
sagtig udfletning midt på 
Fælleden, lave en stor cam-
pingplads for turister og et 
større boligbyggeri. 

Et rent kinderæg. Tre pro-
jekter skulle alle have plads 
på Amagers juvel – den 
grønne fælled. Det var jeg 
dengang meget imod. Også 
selv om mit eget parti – So-
cialdemokraterne – havde 
lagt planerne. Vi socialde-
mokrater har en ulykkelig 
tendens til at forelske os 
i store prestigeprojekter, 
som ser godt ud på papir, 
men måske ikke er det 
smarteste i virkelighedens 
verden. 

Boligtørst
På Amager Fælled vågnede 
vi socialdemokrater heldig-
vis op og fik i 2017 sløjfet 
planerne om den motor-
vejsagtige havnetunnels 
udmunding på Fælleden, 
ligesom planerne om en 
campingplads på Fælleden 
fornuftigt nok blev arkive-
ret lodret. 

Men der er stadig planer 
om boligbyggeri på de yder-
ste kvadratmeter af Fælle-
den op mod Vejlands Allé 
og Bella Center. 

Det er altså den sidste 
overraskelse i kinderæg-
get. Og det synes jeg altså 
er en meget god idé. For det 
første tørster København 

efter boliger, der er til at 
betale for almindelige løn-
modtagere. Derfor bliver 
en fjerdedel af de planlagte 
boliger almennyttige. For 
det andet synes jeg, at det 
planlagte boligbyggeri fak-
tisk ser ud til at blive af en 
rigtig høj kvalitet og med 
nogle spændende idéer om 
genanvendelse af byggema-
terialer, fælles mødesteder, 
og det planlægges som en 
næsten bilfri zone. Jeg sy-

nes, at man skal studere 
planerne for byggeriet og så 
tage ud og kigge på den lidt 
triste del af Fælleden, hvor 
det skal ligge, før man farer 
i flint over byggeplanerne. 

ikke serengeti
For det tredje er jeg efter-
hånden en lille smule træt 
af de mange aktivister, 
der med djævlens vold og 
magt vil gøre sagen til et 

spørgsmål om udryddelse 
af truede dyrearter. Først 
var der spidsnæsede frøer 
på det oprindeligt planlagte 
område for byggeriet. Nu 
er det så den store vandsa-
lamander og lærker på det 
planlagte byggeområde, 
der påberåbes som begrun-
delse for at være imod. 

Men helt ærligt: Amager 
er ikke Serengeti-national-
parken, og Amager Fælled 
er ikke Store Vildmose. 
Jeg har brugt Fælleden helt 
vildt meget de sidste 15-20 
år, og jeg er aldrig faldet 
over en spidsnæset frø el-
ler en vandsalamander. Det 
vigtige er, at københav-
nerne har et stort grønt na-
turområde midt i byen. Og 
det vil vi stadig have, selv 
om der også bliver plads 
til beboelse på de tørre og 
stenede græsarealer op til 
Vejlands Allé. Der skal alt-
så først og fremmest være 
plads til folket i en storby.

Som socialdemokrat vil 
jeg til enhver tid prioritere 
folket over frøerne. Det be-
tyder ikke, at der ikke skal 
tages store miljøhensyn i 
København. Men det bety-
der, at højtråbende grupper 
som Extinction Rebellion 
og den fine, tilbagelænede 
Natur f redningsforening 
ikke skal kunne forpurre 
ethvert boligbyggeri med 
henvisning til muligt truede 
dyrearter, som de fleste kø-
benhavnere ikke havde hørt 
om, før kampagnen mod 
boligbyggeriet startede for 
nogle få år siden.

Vi skal have en god 
sommer på islands 
Brygge
Af Klaus Mygind, 
gruppeformand for SF

Nu er der ikke lang til, at 
Havneparken igen vil blive 
fyldt med mennesker. Jeg 
glæder mig og håber, at vi 
får en sommer, hvor alle 
kan være der, hvor der bli-
ver taget hensyn, og hvor 
det ikke flyder med affald.

Er der grund til at tro på 
det? Vi har fået ændrede 
regler for forstærket musik, 
så der ikke må spilles efter 
klokken 20 på hverdage og 
klokken 22 fredag og lørdag. 
Der er afsat ekstra penge til 
renhold på særlige steder, 
for eksempel Havnepar-
ken. To virksomheder har 
lavet genbrugskaffekopper 
med pant, som Bryggens 

Mens vi venter på ministeren, 
forvaltningen og udvalget
Af Anders Bo Nielsen, 
medlem af Amager Vest 
Lokaludvalg for Venstre

Bryggebladet omtalte i for-
rige udgave (25.3.) Teknik- 
og Miljøudvalgets (TMU) 
behandling af forslag til 
skærpede ordensregler, der 
kunne mindske støjgener i 
blandt andet Havneparken.

Imidlertid blev det ikke 
omtalt, at lokale kræfter 
også politisk arbejder for at 
mindske støjgenerne.

Amager Vest Lokalud-
valg opfordrede i maj 2020 
Grundejerforeningen Hav-
nestad og Københavns 
Kommune til i hver sin del 
af Havneparken at indføre 
fælles skiltning og i øvrigt 
fælles forbud mod forstær-
ket musik.

Indtil videre har vi ikke 
fået fælles skiltning eller 
fælles forbud. Derimod har 
grundejerforeningen i prak-
sis måttet opgive sit forbud 
mod forstærket musik for 

at blive underlagt reglerne 
i den kommunale del og 
omfattet af ordensbekendt-
gørelsen, som politiet kan 
håndhæve.

Til mødet i TMU stillede 
Flemming Steen Munch, 
Venstre, forslag om ge-
nerelt forbud mod sound-
bokse med mere i udvalgte 
parker. Det blev nedstemt 
ligesom SFs forslag, som 
Venstre også stemte for, om 
et maksimalt lydniveau for 
forstærket musik samt for-

slag om særlig tilladelse til 
forstærket musik inden for 
50 meter fra beboelse.

Så nu venter vi på, at Flem-
ming Steen Munchs forslag 
om ordensvagter bliver be-
handlet i Justitsministeriet 
og realiseret i begge dele af 
Havneparken. Foruden at vi 
venter på, at forvaltningen 
opsætter fælles skilte, og at 
TMU – før eller efter valget 
– vil vedtage et fælles for-
bud mod forstærket musik i 
Havneparken.

Vejbump på islands 
Brygge nu!
Af Majbrit Christiansen, 
kandidat til 
Borgerrepræsentationen, De 
LokalNationale

Foråret og sommeren nær-
mer sig. Det er en dejlig års-
tid på Islands Brygge, men 
sammen med det gode vejr 
følger også flere biler og 
især motorcykler, som ac-
celererer voldsomt op for at 
vise sig frem. Desværre har 
tidligere år vist, at en del af 
dem kører alt for stærkt. 
Det har skabt stor utryghed 
for en del beboere, herun-
der ældre og børnefamilier, 
som skal krydse vejen. 

De LokalNationale ser in-
gen grund til, at beboerne 
på Islands Brygge skal gå 
og være utrygge halvdelen 

af året grundet såkaldte 
"vanvidsbilister".

 Da der ikke længere 
kører busser på Islands 
Brygge, foreslår jeg og De 
LokalNationale, at der bli-
ver opført vejbump på hele 
Islands Brygge, fordi:

n Vejbump er en effektiv 
fartdæmper.

n Vejbump er med til at 
sikre, at trafikanterne 
overholder den tilladte 
hastighed.

n Vejbump skaber en større 
tryghed for beboerne.

Vi henstiller derfor Køben-
havns Kommune til at højne 
trafiksikkerheden med vej-
bump på Islands Brygge i 
indeværende år.

restauranter og caféer for-
håbentlig vil bruge. Det er 
godt, men jeg har ambition 
om, at vi kommer længere, 
og helst inden Havneparken 
bliver fyldt. Jeg opfordrer 
derfor til, at ligeså snart co-
ronaen tillader det, så sam-
les de mennesker på Bryg-
gen, der vil være med til at 
gøre en indsats for, at vi får 
en godt start på sommeren 
på Bryggen.

Jeg vil også benytte lej-
ligheden til at reklamere 
for Natteravnene på Islands 
Brygge. Vi har en gruppe, 
men den har ligget stille un-
der coronaen. Det vil være 
dejligt, hvis vi kan komme i 
gang igen. Vil du være med, 
så skriv til klaus_mygind@
kk.dk

Apropos Lærkesletten
Af Mai-Britt gauthier

I 60'erne var der planlagt en 
sekssporet motorvej ved sø-
erne ("Søringen"), hvor der 
blandt andet skulle skæres 
30 meter af søerne og en del 
af Fælledparken inddrages 
…

I 70'erne ville man rømme 
Christiania og bygge nyt …

I 80'erne havde man plan-
lagt at bygge højhuse i Hav-

neparken ved havnebadet 
på Islands Brygge …

Dette er blot nogle eksem-
pler på planer, der heldigvis 
aldrig blev gennemført.

Nu står Lærkesletten for 
tur. Byggeriet er i al hast 
gået i gang, på trods af at et 
område som dette med vild 
natur og mange dyrearter i 
en storby er helt eneståen-
de. Det giver ganske enkelt 
ikke mening at bygge her!

De, som har gået tur på 
Amager Fælled på en sol-
skinsdag, ved, hvor stor 
trængsel der er. Med 2000 
nye boliger bliver der ikke 
levnet meget plads til natu-
ren.

Det er hykleri, når de po-
litikere, som med den ene 
hånd strør om sig med ord 
som biodiversitet og mere 
(vild) natur, med den an-
den stemmer for byggeri 

på Fælleden. Ikke engang 
en folkeafstemning kan det 
blive til.

Hvis vi vil have en by med 
plads til natur, og som er 
værd at bo i, nytter det ikke 
at gøre alting op i kroner og 
øre.

Astrid Lindgren har klogt 
sagt: "Når mennesker med 
magt holder op med at lytte, 
er det på tide at skifte dem 
ud!"
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Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

kiRkE

HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

Sognepræst Ghita Katz Olsen (Kbf.)
Tlf. 32 54 03  94 – mail: gho@km.dk
Mandag fridag

Sognepræst Lars Ahlmann Olesen
Tlf. 29 12 84 14 – mail: lao@km.dk
Mandag fridag

Sognepræst Per Ramsdal
Tlf. 20 18 39 91 – mail: pr@km.dk
Mandag fridag

Provst og sognepræst  
Michael Krogstrup Nissen
Tlf. 51 17 47 27 – mail: mkni@km.dk
Mandag fridag

Sogne- og studenterpræst  
Inger Lundager
Tlf. 40 14 64 26 – mail: ilk@km.dk
Mandag fridag

Organist Britta Bugge Madsen
Tlf. 27 12 14  09  
mail: brittabuggemadsen@gmail.com
Mandag fridag Kirkens kontor

Kigkurren 8C 2. th., 
2300 Kbh. S. Tlf. 32 57 41 96. 
islandsbrygges.sogn@km.dk
Hverdage kl. 10-13,  
tirsdag tillige kl. 16-18.
Lørdag lukket.

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

Leifsgade 6 - 2300 København S
Allan Nielsenwww.info-bedemand.dk

Burchhardts
Begravelsesforretninger
Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09
Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49, 
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage.
Aftaler træffes
også gerne
i jeres hjem.

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

Søndag den 18. april kl. 11                          
Gudstjeneste ved  
sognepræst Ghita Katz Olsen

Søndag den 25. april kl. 11                          
Gudstjeneste ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Fredag den 30. april kl. 11                           
Bededagsgudstjeneste ved 
sognepræst Ghita Katz Olsen

Søndag den 2. maj kl. 11                             
Gudstjeneste ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen

Søndag den 9. maj kl. 11                             
Gudstjeneste ved  
sognepræst Ghita Katz Olsen

Torsdag den 13. maj kl. 11                           
Kr. Himmelfartsgudstjeneste 
ved sognepræst Lars Ahlmann 
Olesen

Søndag den 16. maj kl. 11                           
Gudstjeneste ved sognepræst 
Inger Lundager

Søndag den 23. maj kl. 11                           
Pinsedagsgudstjeneste  
ved sognepræst Michael 
Krogstrup Nissen

Mandag den 24. maj kl. 11                           
Anden pinsedagsgudstjeneste 
ved sognepræst Lars Ahlmann 
Olesen

Søndag den 30. maj kl. 11                           
Gudstjeneste ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

GUDSTJENESTER

www.bryggebladet.dk 
find os på:

KoNfIRmATIoNER 2022 
1. maj åbner vi for tilmeldingen til 
næste års konfirmationer. 

Hvis du begynder i 8. klasse 
efter sommerferien og gerne vil 
konfirmeres, så er det blevet tid 
til at melde dig til konfirmation i 
kirken. Tilmeldingerne åbner 1. 
maj og fungerer efter først-til-
mølle-princippet. Al tilmelding 
foregår elektronisk. Gå på kirkens 
hjemmeside, islandsbryggessogn.

dk, og find linket til tilmeldingerne. 
Der er plads til 16 på hvert hold i 
Hans Tausens Kirke, og datoerne i 
2022 bliver: 

 n Lørdag den 7. maj  
kl. 10.00 og kl. 12.00  
hos Lars Ahlmann Olesen 

 n Bededag, fredag den 13. maj  
kl. 10.00 og kl. 12.00  
hos Ghita Katz Olsen

 n Lørdag den 14. maj  
kl. 10.00 og kl. 12.00  
hos en endnu ikke  
udpeget præst

Læg mærke til, at man melder 
sig på et konfirmand-hold, som 
følger dato og klokkeslæt for 
konfirmationen.  Du bliver altså 
konfirmeret sammen med de andre 
konfirmander på det hold, du 
kommer til at følge hele forløbet. 

Hvis det er vigtigt for dig at gå 
til forberedelse sammen med 
andre fra din skoleklasse, er 
det derfor en god idé at tale lidt 
sammen om tidspunkter for selve 
konfirmationen, inden I melder 
jer til. 

Vi håber at se rigtig mange af 
jer til konfirmandforberedelse til 
efteråret.
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test din viden - svar

1.(a). Ja. den småplettede rødhaj 
er fundet nord for Knippelsbro. 
den er ikke farlig for mennesker.

2.(b). ridder-gøgeurt.

3. (c). Man måtte lave særlige 
indhegninger for at beskytte 

den kødfarvede gøgeurt. den 
kødfarvede gøgeurt er fredet; 
ridder gøgeurt betragtes som 
sjældne. 
4. (c). 990,- kroner 

find os på:

Find Bryggebladet på Facebook 
og bliv venner med os dér! 
Her kan du følge med i vores 
opdateringer og give os tip om 
vores lokalområde.

FaCEblaDEtPreben
Ostenfeldt Gissel

”Rotten”

* 29. november 1946
† 17. marts 2021

Asken søsættes ved
lejlighed

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S  
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 71 74 23 00 · kundeservice@bryggenet.dk

Læs mere på 
bryggenet.dk

Årets repræsen-
tantskabsmøde 
afholdes online
Første indkaldelse til årets 
ordinære repræsentant-
skabsmøde er udsendt til 
Bryggenets medlemmer og 
deres repræsentanter.
Repræsentantskabsmødet 
afholdes online torsdag d. 
27. maj fra kl. 19.00, og 
forslag som ønskes be-
handlet på mødet skal være 
bestyrelsen i hænde fem 
uger før mødet, det vil sige 
senest torsdag d. 22. april.

Har du ikke 
Bryggenet endnu?
Hvis du ikke har et Brygge-
net-stik i din lejlighed, er 
det højst sandsynligt fordi 
du bor i en af de boligfor-
eninger på Islands Brygge, 
der endnu ikke er med i 
Bryggenet. Du kan forhøre 
dig hos din bestyrelse om 
din boligforening allerede 
er med i Bryggenet eller de 
evt. er i dialog om at blive 
tilsluttet.

Hvis din ejendom ikke er 
med i Bryggenet endnu, 
så har I stadig mulighed 
for det. Send os en mail 
på info@bryggenet.dk om 
hvem, hvor og hvor mange, 
I er, så tager vi gerne en 
snak med jer om, hvad der 
skal til for at netop I kan få 
Bryggenet.
Du kan også læse mere 
om, hvordan din ejendom 
kan få Bryggenet på vores 
hjemmeside: http://bryg-
genet.dk/ombryggenet/
indmelding/. 

Er der noget galt? 
Hvis du oplever driftsfor-
styrrelser, eller andre fejl 
på Bryggenet, bør du gøre 
følgende: 
1. Se, om fejlen er registre-
ret på Bryggenets hjemme-
side eller i Bolig:nets app. 
2. Undersøg, om dine nabo-
er har oplevet samme fejl. 
Det kunne jo være, at det 
f.eks. blot er dit fjernsyn, 
din router eller dit kabel, 
der er i stykker. 
3. Hvis du oplever internet-
problemer så genstart din 
router.
4. Kontakt Kundeservice. 
Du kan kontakte Kundeser-
vice pr. e-mail eller telefo-
nisk.

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe 
dig med tilmelding og 
framelding af tjenester, fak-
tura og abonnementsvilkår. 
Det er også Kundeservice 
du skal kontakte, hvis du vil 
melde om fejl på de tjene-
ster du modtager. 
Husk at oplyse dit kunde-
nummer når du henvender 
dig til Kundeservice. 
På telefonen (71 74 23 00) 
ydes der personlig betje-
ning mandag til fredag kl. 
09:00-20:00. 
Du kan også sende en 
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

Bryggenets priser
Internet
Op til 1Gbit/s: 65 kr/md. 
(500/500 Mbit/s garanteret) 

Tv
Grundpakke: 167 kr./md. 
Mellempakke: 372 kr./md. 
Mellempakke med Bland 
Selv: 372 kr./md. 
Fuldpakke: 500 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
500 kr./md.

Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

1000/1000 

Mbit/s 

65 kr./md.

Mindeord for ole Bendt Petersen
Af per Mogens petersen

Ole Bendt Petersen er gået 
bort. Han sov stille ind i sin 
lejlighed på Islands Brygge, 
81 år gammel. 

Ole blev født på Nørrebro 
og flyttede med familien 
til Valby i 1950. I 1951 blev 
Ole medlem af FDF – et 
medlemskab, der kom til 
at sætte afgørende præg på 
Oles liv. Ole blev uddannet 
kemigraf, men under stor-
konflikten i 1973 greb han 
chancen og skiftede spor til 
arbejde med børn og unge. 

Herefter var Ole i næsten 
40 år leder af Bredegrund 
Byggelegeplads, indtil han 

gik på pension for 11 år siden. 
Legepladsen var en mønster-
legeplads – eller som Ole sag-
de i et interview til Politiken 
i 2006: ”Københavns næst-
bedste legeplads! Den bedste 
må folk selv finde”. 

Mange tusinde børn og 
unge har i årenes mødt Oles 
helt specielle engagement 
og omsorg – og tænker helt 
sikkert tilbage på det vid-
underlige sørøverskib, den 
spændende svævebane og 
friheden i de små selvbyg-
gerhuse. Men arbejdet med 
børn og unge stoppede ikke 
med pensioneringen, idet 
han lige til sin død forblev 
aktiv i FDF, siden 1972 i 

FDF F6 Flintholm på Frede-
riksberg. Utallige og krea-
tive er de aktiver, som Ole 
igennem årene har haft i 
gang, for eksempel indefod-
bold, gymnastik, spilleafte-
ner, flittige sakse ud over 
naturligvis de helt alminde-
lige mødeaftener, weekend- 
og sommerlejre. Mange vil 
huske Oles fantasifulde løb 
med udklædning som for 
eksempel Troldmanden fra 
OZ og Afrikas Stjerne. 

Og hvad er et lejrbål uden 
Karlssons frakke eller børn 
som agerer træer i forskel-
lige stillinger. Gennem 
årene har Ole konstrueret 
simple legeredskaber som 

for eksempel karruseller 
og kastemaskiner, som var 
meget populære, blandt 
andet på Legens Dag og 
på Børnehjælpsdagen. Ole 
var altid i gang. Men også 
i FDF havde omsorgen for 
det enkelte barn den høje-
ste prioritet. Oles liv har 
altid handlet om børnene, 
og børnene elskede Ole. 
Når Ole ikke var til FDF, 
nød han at være i sin kolo-
nihave på Kløvermarksvej 
og besøgte ofte sin gamle 
arbejdsplads, Bredegrund 
Byggelegeplads.

Ole efterlader sig søn, svi-
gerdatter og 2 børnebørn. 

Æret være Oles minde.

Har din butik været lukket på grund af 
corona? Så hjælper Bryggebladet dig 
godt i gang igen med  25% rabat på din 
første annonce i 2021. Kontakt os på 
annoncer@bryggebladet.dk
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turisttogt i egen have
Amager Fælled står ekstra smuk, når man kan se den for 
første gang med andres øjne. Kom med på et turisttogt 
gennem Bryggens baghave

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Ofte skal man have friske 
øjne på noget, man for ek-
sempel er kørt fast i. I lør-
dags var jeg miniguide for en 
god kollega og hendes kaf-
fedrikkende veninder på en 
kviktur rundt på Fælleden. 
Først igennem Ho Chi Minh-
stien i Ballonparken, hvor sol 
og læ giver ekstra gode be-
tingelser for det tidlige forår. 
Hvor fortolkningen af bagha-
vens form og funktion er for-
underlig og forskellig fra de 
konforme parcelhushaver, vi 
alle har mødt.

Ballonhangaren er altid 
et se- og taleværdigt styk-
ke kulturhistorie. Glæder 
mig til hverdagen, hvor 
man måske igen må gå ind 
og se den smukke hangar. 
Realdania har gjort et godt 
stykke arbejde. To opgaver 
mangler de endnu. At lave 
en naturvenlig plads foran 
hangaren med plads til 
alle hjemløse dyr, der tid-
ligere levede, hvor der var 
stalde, lade, fuglevoliere 
med mere. Det er en række 
insekter og blandt andet 

flagermus, der er husvilde, 
tænker jeg. Dertil ønskes 
inderligt et flot skilt udenfor 
på stien – der fortæller i bil-
ledet og tekst, som banne-
ret der hænger der nu, om 
hangaren og Ballonparken.

Snogene er allerede 
fremme, og dem skulle kaf-
feklubben naturligvis også 
se og røre ved. Det var et hit 
at stå med en snog og høre 
rådhusklokkerne samtidig. 
Igennem låger, halvhem-
melige stier og besøg hos 
Danmarks sjældneste plan-
te, riddergøgeurt. Den kom 
som så meget andet godt fra 
Sverige med vinden og er 
tårefrembringende smuk. 
Den blomstrer sikkert om 
et måneds tid, men DMI si-
ger først forår om en uges 
tid så plus/minus.

Fodrer børn ej kvæg
Det skotske højlandskvæg 
skulle fremvises, og alle 
holdt god afstand, da snak-
ken gik, om det var tyre, kvi-
er eller bare kvæg. Nåede 
vist ikke at fortælle, at det 
var kvier, og dermed er de 
tæt på ufarlige. Dog mødte 
jeg forleden en far og hans 

datter på 4-5 år, hvor han fik 
datteren til at give kvien no-
get tørt græs. Kvien viftede 
med hovedet, en gå væk ge-
stus, og heldigt for faderen, 
at datteren ikke blev ramt 
af hornene ved et uheld. Ko-
græsserlauget skal nok fin-
de yderligere midler hos for 
eksempel kommunen og få 
lavet større og bedre skilte – 
selvom der som i dette tilfæl-
de altid vil være en mindre 
gruppe i kategorien: gode 
spildte ord på Balle-lars.

De seje damer fortsatte 
selv i frisk trav over Fælle-
den for at se vildheste med 
mere. På hjemvejen mødte 
jeg to rådyr, der stod klemt 
inde i krattet og tyggende 
græs. Skovskaden kom 
forbi, og spætten hakkede 
lystigt i miniskoven over for 
Ballonparken. Genglad bli-
ver man, at andre spontant 
bliver benovet og begejstret 
over vores flade Fælled.

Selvom Fælleden er en 
henrettelsesplads, et lorte-
depot, et skydeterræn, en 
losseplads og nu bynatur, så 
er det vores baghave. Nogle 
kalder den lysegrøn eller 
mørkegrøn, men målet er, 
at den forbliver stedsegrøn.

Vorterod er 
skønhed, forår 
og Fælled i ét.


